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§ 1l§Åvrir oG rrrEil§rEr}

S*- 1-. Nøurn

Foreningens navn er "Nepal 2A'r,0'.

Foæningen er stiftet 2- puuar Z&1& af Ånne-§nfre og Tomrmy l"qåne føgense*-

SdL2"Hjemsted

Foreningen er hjemmekørende i Geatsfte Kommune-

§ 2 FOR${ÅL

S*- 1. Havedfønwål

Deterforeningens forrnål atfremme kulturel" social ogsamfundsrnæssigforståelse

rnellern forskellige kulturer og folkeslag. Det er endvidere proiektets rnål at undeffitøtte
og forebyge, at børs i*fte skal leve på gadex-

Stk2.'Prajektef
Foreningen indsamler midler til at støtte skoler der arbeider efter Nepal 2010's

prim*ipperqherigennemathiæIp udsaæbru ogbgm af ftttige familier i t{epatbdst
mulig[ til at opnå som rninirnum en grunduddannelse. Der etableres i forbindelse hermed

et samarbeide rned trokale sarnarbeidspartnere i Nepal.



§ 3 MEDI,EMMER

Stk l. Spdagelse

Som medlemmer optages enhver, som fiIslutter sig foreningens vedtægter. Indmeldelse

sker ved skriftlig he*vendelse tt} hes§rrelsen rxled angieelse af navn" adresse,

telefonnummer og e-mail.

Eestyrelsen X<aa nægte *ptageise, når sæ{Ige gruxde taier herf,*q eg et frertatr af

bestyrelsens medlemmer stemmer fcr afuisning.

Eften hegæring fua den cptagelsessøgende, sI<aI mægtelsen dog efterprøves af;

førstkcmmende ordinære generalf,orsamlisg;

Stk- Z" E§dmeEde§se *g cfækfr:sfon

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til et

regrrskabsårs udgang-

Eksklusion af et medlem besluttes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte

eksklusianen, Gg at denne tr'æder i }traft ursiddelbart" Eksklrxsion fimrelaegges herefter tfl
endelåg afgørelse ved næste generalfcrsas:ling.

Medlemmer, der uanset påkav ikke betaler fsrfaldeilt kcntingent, slettes sden videre fra
det pågaeldexde regeskabsår udga*g Eksklersicn e*er slettelse på gra*rd af
kontingenrrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilken

udetru*ketrsen fi*der sted.

Srk 3- Kontir,gent

Kcatingentet fastsættes af generalfcrsamli*gen for hvert regnskahsår.it am dette § 6, eS

indbetales til foreningen senest 31. ianuar.
B#edlercs[rab erkerttinerlsuæssigtgæ]dexde f,or he]e §«a]enderåret æax]§eEt*dsptmktetfor

indmeldelsen.

§ 4 GENERÅLF(}RSAIbTLINGEN

Stk 1. K*mpe**ce
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af samtlige

rnedlersrner"

Stk 2. Tidspun§<tog indkø.§delse

Ordinær generalforsamling aftroldes 6n gang årligt i februar måned.
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Tidspuakæt far gener-alf,crsarnlingeas afhcldelse fastszettes af den ordinære

generalforsamling i det forudgående år.

Generalforsananingem iladkaldes skriftligf med rsindst n rnåneds varsel.

5*.3" Mø§e- *g s*rnmeberettigeåe

Berettigede til at mØde og stemme på generalforsamlingen er ethvert medlem, sorn ikke

er i beffiXimgsrestance til foremiargen.

Stk.4. Dagsorden.

Den ordinære gener"alforsaxnlinga$loldes i lEearhold til rainåraurn følgende:

1. Valg af dirigent

?. Gedkendelse af døssordea

3. Bestyrelsens beretning

4. Gedkeerdelse af regtrskab foa-forgangne l*alemderår

5" Fastsættelse af kontiagentstørrelse

5. Indkomne forslag

7- Valgafbestyrelse

8. Eventuelt

Stk. 5. Gennemførelse

Forfuandliugerne på gener-affiorsaaerflingem iedes af en dirigent, der vælges af
forsarntringen- Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen ved fcrsamlingens start,

denne kan dog under det senere punkg Yalg afbestyrelse jfr. § 4 stk 4 nr.7 vælges ind i
bestyreXsen hcrås der ikke en forfucld der betslyler dirigentens sidste fuamdling sorre

uvlldig.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning udenfor udsendte

dagsorden" sk! fnemasendes sla'ifttigt til best5rrelsen senest 3.4 dage før
generalforsarnlingen og skal af besqyrelseu offentligøres for medlemslerne senest 7 dage

før Generalfor:sarnlingen, medmindre sarntlige filstedeværende stemmeberettigede

tiltræden kan der kun uæffes beslutniag om forhotrd der forud er optaget på udsendte

dagsordenen med forslag, ellers kun som ovenfor anført

Generalforsamlingen beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet

fø$ger af, mæmrærende vedtægA

Afsternninger skal ske skriftligt, såfrernt blot åt af de tilstedeværende medlemrner ønsker
det.
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llvert medlem har 6n stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis fuldmagten kiart
a*gåver hvilke puxkær i dagscrdener: *gleltrer fr ercsatæ forslag der stæmmes om eg alene
med angivelse om der stemmes for eller imod.

ffddyhende argume**tier: kan fremf,øæs af &ridrnagtskaver e§er i et af fuIdacagtsginer
fremsat forslag ellers er alene for eller imod gældende i fuldmagten.

Stk 6. Ekstyasrdinær g en eral§ars**ling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette bestemmes, enten på en

genera§fursanrtri*g eller dens*m dette hegæres af mi§IdsE 113 af samdige medlemrner eltrer"

besluttes af bestyrelsen.

§ § EE§TYREI^SE§I

Stk,7. Gpgave og valg

Fcr"exdregexs da#lge ledelse vareåages af exr hestyrelse p& 5-V æedleromer og Z

suppleanter valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§envalgkan firldesteå

Stk. 2. Kcnstituticn og v*lg øfforrnend
Bes§rrelsex kcnstitilerer *rniddelbart eftergexeralf,orcaælixgen srg selTr *g vælger selv
formanden.

Stk 3. BesQtrelsesarbei det
Besgrelsen fastsaetter selv sin furet*ingscrderu
Bes§rrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst 6n gang i
hve*:E l"ssrartal,

§*ppleanter har adgang til og taleret på bessrelsesmøderne.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden og
referentex-

Bestyrelsen ffiffer sine beslu&linger ved sirnpelt stermrnef,ner'htr, rnerl er Imn
beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er
forrna*dens sternr*e adslagsgiweade.
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§ 6 H§Clr§r{åB

stk.7.

F'orreaafurgens regrskabs- og konti:rgentår føIger kalenderårel

stk. z.

&egaskabet aEægges af bestyrelse* arer for gexeralfarsar*liagen

§7 TEGNTNG OG nerffirsr

Stl{- 1 " Tegning sredten

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i
Yed salg og pa{rtsaeu}i:lg af fast e}endom tegnes fcreninge:r døg af,den sam}ede

bestyrelse.

Stk.2. Hæftelse

Foreringens rsedlemører hæfur ikke perc*ntigt for de p* foreaingea hvilend*
forpligtelsen

§ I yEDTÆGTSÆNDRTNGER

Ti[ ændring af ruervaerende vedægt lryæves vedtagelse på en generalforsamling med 213

af de afgivne stemmer.

§ 9 OPLø§ilUtsG

TiI fareniagexs *plø*lri*g kaenes vedtagetrse på en geæeralfoxaralåmg xted 2/3 rra!*ritet
blandt samtlige medlemmer.

Splås derwre maloritet ikke, kan besfiyrelsem imdl*alde tll ell my generalfomamling på

hvilken opløsningen kan vedtages rrled?/3 maioritetblandt de fremmødte medlemrner.

Ved fsreningens opløsniag filfalder foreningens forrnue efter generalforsarniingens

nserrnere besfuatrdng et tilslraa:ende almreruryttigt eller atrmaemvelglørende formåI.
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§åIedes vedtaget på geueralforsamliug den 14. febmar 2017, oE er tiltrådt af den

samlede bestyrelsen efter denne generalforsamling hvor følgende blev valgt til
testyretseu:

1. Bwryelsømedlem

ZW

4.

5,

1-

Førrnand fr,"r-% rD $gøo-
ttæffirma*d D*,tfrrt1

3 B*yrelwmedlem

BestyretsærdWW

Supplænt

Suppleant

*

Iltrigen*
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