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Vedtægter for Tørning Mølles Støttekreds
BAGGRUND
Tørning Mølles Støttekreds er oprettet på initiativ af bestyrelsen for Den selvejende
institution Tørning Mølle ud fra ønsket om, at knytte en bred kreds af interesserede
ind omkring Tørning Mølle, som i samarbejde med bestyrelsen og brugerne vil virke
for at fremme igangværende og nye aktiviteter på Tørning.

FORMÅL
Tørning Mølles Støttekreds, som er en selvstændig, frivillig forening med egen
styrelse og økonomi, har som formål at samle alle interesserede i et levende
fællesskab omkring Tørning.
Støttekredsens opgave er at støtte og stimulere initiativer af folkelig og kulturel
karakter, som egnens befolkning ønsker henlagt til Tørning, samt bidrage aktivt til en
styrkelse af Tørning Mølle som samlingssted og turistmål.

MEDLEMSKAB
Alle der ønsker at støtte foreningens formål kan optages som personligt medlem.

STYRELSEN
Tørning Mølles Støttekreds ledes af en styrelse på 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem
udpeges af bestyrelsen for Den selvejende Institution Tørning Mølle. De øvrige 4
medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt støttekredsens
medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at 2 medlemmer er på valg hvert år.
Styrelsen konstituerer sig umiddelbart efterfølgende med formand, næstformand,
sekretær og kasserer.
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Styrelsen har det overordnede ansvar for støttekredsens økonomi og virksomhed. Den
træffer sine beslutninger i møder og er beslutningsdygtig når 3 styrelsesmedlemmer
er til stede ved mødets start.
Udvalg, komitéer og initiativgrupper kan etableres til løsning af opgaver og
forberedelse og/eller gennemførelse af aktiviteter og arrangementer.
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ANVENDELSE AF MIDLER
Indkomne midler anvendes til Støttekredsens almindelige drift og et evt. overskud
kan kun udloddes til den selvejende institution Tørning Mølle efter ansøgning. Et
ikke udloddet overskud overføres til det kommende år for senere udlodning.

GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned efter
indkaldelse udsendes skriftligt via postvæsenet eller pr. mail senest 2 uger forinden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i
hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

Valg af dirigent
Godkendelse af styrelsens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
Valg:
a. valg af 2 styrelsesmedlemmer for 2 år
b. valg af 2 suppleanter for 1 år
c. valg af 2 revisorer for 1 år
d. valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Eventuelt

Regnskabsåret er kalenderåret.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, som deltager i generalforsamlingen.
Personvalg og øvrige afstemninger sker ved skriftlig afstemning, når ét medlem
forlanger det. I forbindelse med skriftlig afstemning udpeger generalforsamlingen 3
stemmetællere.
Ændring i vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kræver, at 2/3 af de
afgivne gyldige stemmer er for.
Øvrige afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Styrelsen skal sikre, at der udarbejdes en protokol over generalforsamlingens
beslutninger og valg.
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når styrelsen træffer beslutning herom,
eller når mere end 30 % af medlemmerne skriftlig kræver det med angivelse af
dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at
kravet er modtaget af formanden.
For afstemninger og udarbejdelse af protokol gælder samme regler som på den
ordinære generalforsamling.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes skriftligt via postvæsenet eller pr.
mail senest 14 dage forud for den ekstraordinære generalforsamling.

OPLØSNING
Tørning Mølles Støttekreds kan opløses når et flertal af medlemmerne i 2 på
hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for nedlæggelse.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes skriftligt via postvæsenet eller pr.
mail senest 14 dage forud for hver ekstraordinær generalforsamling.
Ved støttekredsens opløsning overgår midler til en lignende forening.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2016.

(Dirigent)

(Referent)
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