Vedtægter for Århus Taiji Quan Forening
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Århus Taiji Quan. Foreningens har hjemsted i Århus
kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at samle udøvere af taiji quan. Primært for at udøve taji
quan i Danmark, men også i Kina. Foreningen vil med taiji quan som
udgangspunkt tillige udvikle og udveksle anden kulturel erfaring.
§ 3. Økonomi
Foreningens økonomi baseres på kontingent fra medlemmer og støttebidrag fra
såvel fonde som medlemmer. Desuden vil arrangementer og opvisninger give
indtægter.
Diverse relevante varer såsom tøj og sko vil gennem indførelse og salg give en
indtægt.For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens
formue.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Udviser
regnskabet overskud skal dette anvendes til hensigtsmæssige investeringer i
udstyr og inventar eller overføres til næste regnskabsår. Kontingentet
fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet betales fra et regnskabsår senest 1/3.
§ 4. Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages ethvert aktivt medlem, der ønsker at
støtte foreningens formål, medmindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet
kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens
afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Foreningen skal have mindst
fem betalende medlemmer.
§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.Ordinær
generalforsamlingen afholdes én gang om året i marts. Indkaldelse sker pr.
brev eller e-mail med mindst 2 ugers varsel og højst fire ugers varsel.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i marts.
Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Valgperioden for bestyrelse og revisor er ét år, indtil næste ordinære
generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen ønsker det
eller det skriftligt forlanges af 1/3 af medlemmerne med angivelse af de
punkter, som ønskes behandlet.
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Det kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger, der skal afholdes med
mindst fire ugers mellemrum.
Alle afgørelser vedtages ved almindeligt flertal.
§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt på
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
kasserer. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse og
virksomhed og er desuden ansættende myndighed. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden og er alene ansvarlig over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med
formålsparagraffen, samt at alle forpligtelser over for offentlige myndigheder
overholdes.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer
udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
2. Advokater, revisorer eller lign. rådgivere for samt ansatte i fonde,
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m.
til foreningen.
3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller
andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille
faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige
habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet
skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får
mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 7. Tegningsregler
Foreningen tegnes af 1 formand og 1 kasserer.
§ 8. Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen
eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der
kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt. Bestyrelsens
medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter
folkeoplysningensloven.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt hæfters alene med den til
enhver tid eksisterende formue.
§ 9. Ophævelse
Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningen skal træde i likvidation.
Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer tilslutter
sig dette. Ved foreningens ophør må ingen del af dennes formue tilfalde
medlemmerne. Formuen vil ved ophør anvendes til kulturelle formål efter
generalforsamlingens indstilling, betinget af evt. tilskudsydende myndigheders
accept.
Vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2003.

