Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

AUG 2021

Vedtægter
§ 1.
Stk. 1. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) har hjemsted i København.
Stk. 2. Samvirket kan optage Soldater- og Marineforeninger, hvis virkeområde omfatter Region Hovedstaden.
Stk. 3. Soldater- og Marineforeninger, jvf. stk. 1, der ønsker optagelse, kan af bestyrelsen optages med
efterfølgende godkendelse på førstkommende generalforsamling.

§ 2.
Stk. 1. Samvirkets formål er at virke for et godt og kammeratligt forhold mellem samtlige Københavnske
soldaterforeninger, og at påtage sig sådanne opgaver, som bidrager til promovering af
Soldaterforeningsbevægelsen, og som egner sig til en samlet optræden af foreningerne.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 5 personer, der leder Samvirkets virksomhed og
bestyrer dens midler.
Stk. 3. Samvirket tegnes af formanden og kassereren.
Stk. 4. Fuldmagt til at hæve på Samvirkets konti gives til de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i
forbindelse med indgået aftale herom med Samvirkets pengeinstitut.
Stk. 5. I sin virksomhed skal bestyrelsen til enhver tid bestræbe sig på at være i kontakt med de under Samvirket
værende foreninger, og i videst muligt omfang tillige modtage og tilrettelægge forslag til løsning af
fællesopgaver og udadtil repræsentere Samvirket.
Stk. 6. Samvirket vælger et skydeudvalg på indtil 5 personer, der selv konstituerer sig.

§ 3.
Stk. 1. Samvirkets økonomi er uafhængig af de respektive medlemsforeningers økonomi.

§ 4.
Stk. 1. Samvirkets øverste myndighed er generalforsamlingen. Til denne er hver af de under Samvirket hørende
foreninger berettiget til at vælge én repræsentanter.
Stk. 2. Foreningerne under Samvirket er forpligtet til årligt at underrette Samvirkets sekretær om navn, post- og
mailadresse samt telefonnummer på foreningens formand og kasserer.

§ 5.
Stk. 1. Til at varetage Samvirkets virksomhed, administration og daglige forretninger vælges på
generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer - 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted. Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.
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Stk. 2. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige
årstal. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Desuden vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant, 2 bilagskontrollanter og 1 ditto
suppleant, 1 webmaster og 1 webmastersuppleant samt 3 fanebærere. Disse valg gælder for 1 år. Genvalg
kan finde sted.
Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem i løbet af funktionsperioden, indtræder suppleanten i dennes sted indtil
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg for den resterende funktionsperiode finder sted.

§ 6.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og skal indkaldes skriftligt til
foreningernes formænd med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for virksomheden i det forløbne år
4. Formanden for skydeudvalgets beretning
5. Godkendelse af regnskab, herunder Skydeudvalgets regnskab
6. Bestyrelsens forslag
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af medlemsbidrag
9. Valg jf. § 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Formand/kasserer
Bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsessuppleant
2 bilagskontrollanter
1 suppleant for bilagskontrollant
Webmaster
Webmastersuppleant
Fanebærer
Faneløjtnant 1
Faneløjtnant 2

10. Valg af skydeudvalg
11. Eventuelt

§ 7.
Stk. 1. Forslag til enhver generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 2. Såfremt bestyrelsen eller mindst 25% af Samvirkets foreninger ønsker indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, skal dette ske med mindst 2 ugers varsel efter at ønsket, med motiveret dagsorden, er
fremsat over for formanden. Ved sådanne møder gælder samme betingelser for afstemninger som ved
generalforsamlinger (jf. § 8, stk. 1.).
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§ 8.
Stk. 1. På Generalforsamlinger træffes enhver beslutning ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 16 og § 17.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 1/3 af de fremmødte repræsentanter kræver
skriftlig afstemning.
Stk. 2. Foreninger, der ikke inden generalforsamlingen har indbetalt medlemskontingent, har ikke stemmeret.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved anvendelse af fuldmagter.

§ 9.
Stk. 1. Bestyrelsesmøder og andre møder indkaldes af formanden, eller på hans vegne sekretæren, med mindst 2
ugers varsel, eller når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skønner det nødvendigt.

§ 10.
Stk. 1. Generalforsamlinger og møder ledes af en dirigent (ordstyrer), som vælges af forsamlingen.
Stk. 2. Der udfærdiges beslutningsreferat, som - underskrevet af dirigenten - har fuld beviskraft, og som på
begæring skal oplæses ved begyndelsen af næste møde.

§ 11.
Stk. 1. Til Samvirkets drift indbetaler medlemsforeningerne et årligt kontingent pr. medlem, fastsat ved
Samvirkets generalforsamling. Medlemstallet, og dermed kontingentbeløbet, opgøres pr. 31. december,
og skal være indbetalt senest den 31. marts.
Stk. 2. Foreningerne skal skriftligt, inden udgangen af januar måned, oplyse medlemstallet, opgjort ved det
forgangne års slutning (pr. 31. december) til Samvirkets kasserer.

§ 12.
Stk. 1. Samvirkets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren fremlægger på generalforsamlingen det kontrollerede og underskrevne årsregnskab for det
forgangne år, der skal udsendes til foreningerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 13.
Stk. 1. Bilagskontrollanterne har når som helst - uden forudgående varsel - adgang til at kontrollere Samvirkets
regnskab og kassebeholdning.

§ 14.
Stk. 1. Der kan til enhver person, som har gjort en særlig positiv indsats for Samvirket, tildeles et fortjensttegn
eller et æresmedlemstegn.
Stk. 2. Samvirkets bestyrelse, foreninger el. enkeltpersoner kan foretage indstilling til bestyrelsen om tildeling af
fortjensttegn eller æresmedlemstegn.
Stk. 3. Tildeling af fortjenst- eller æresmedlemstegn skal normalt ske på Samvirkets generalforsamling.
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§ 15.
Stk. 1. En forenings udmeldelse af Samvirket skal ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår.
Stk. 2. Den udtrædende forening har intet krav på Samvirkets økonomiske midler eller værdier.

§ 16.
Stk. 1. Ændring af Samvirkets vedtægter kræver mindst 2/3 af de ved generalforsamling tilstedeværende
stemmers flertal.

§ 17.
Stk. 1. Beslutning om Samvirkets opløsning træffes ved generalforsamling, og kræver mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmers flertal.
Stk. 2. Beslutningen om Samvirkets opløsning skal efterfølgende, inden for 4 uger efter seneste ordinære
generalforsamlings afholdelse, bekræftes på en særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling med
mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
Stk. 3. Denne særskilt indkaldte generalforsamling træffer beslutning om hvorledes Samvirkets midler og øvrige
effekter skal disponeres/fordeles, idet disse dog aldrig kan tilfalde enkeltpersoner.
Stk. 4. Ved opløsning af Samvirket skal resterende midler fra donationer tilbageføres til giverne, såfremt disse
stadig eksisterer.

______________________________________________________________________________
Disse vedtægter er vedtaget ved Samvirkets ordinære generalforsamling den 23. august 2021.
Tidligere vedtægter for Københavnske Soldaterforeningers Samvirke er ikke længere gældende.

______________________________________________________________________________
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