Vedtægter for
Foreningen Himmelstorm
§1

Forenings navn & adresse
Stk. 1
Stk. 2

§2

Foreningens navn er: Foreningen Himmelstorm.
Foreningens adresse er: Stjernerne 4, 3390 Hundested – i Halsnæs Kommune.
Foreningens formål

Stk. 1

§3

Foreningens formål er at afholde Himmelstorm Festivalen i eller i nærheden af
Økosamfundet Dyssekilde, Torup, samt evt. afholde andre kulturelle arrangementer i
lokalområdet.
Medlemskab

Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6

§4

Som medlemmer kan optages alle personer, der er personligt myndige,
erhvervsvirksomheder og andre foreninger, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Udover de i stk. 1 omtalte, kan personer under 18 år (umyndige) optages som
medlemmer i foreningen ved samtykke af forældre eller værge.
Indmeldelse kan ske skriftligt ved henvendelse til foreningen, med opgivelse af navn
og adresse. Ved indmeldelsen betales kontingent for det regnskabsår, hvori
indmeldelsen finder sted.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor og 5 af bestyrelsens
medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen kan ikke efterprøves.
Generalforsamlingen kan med 5/6 majoritet af de fremmødte beslutte at
ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende
forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.
Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes fra medlemslisten uden
videre og fratages alle tillidsposter.
Kontingent

Stk. 1
§5

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.
Ordinær Generalforsamling

Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal.
Bestyrelsen kan bestemme og fravige denne dag nævnt i §5 stk. 2, hvis særlige forhold
taler herfor
Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i årets
festivalprogram og/eller via hjemmesiden og/eller via nyhedsbrev og/eller via andet
elektronisk medie.
Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Stk. 6

Dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 7 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigenter.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og kontingent.
6. Indkomne forslag (herunder forslag tilvedtægtsændring)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt
Stk. 8 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved alm. flertal. Dog træffes beslutninger
om vedtægtsændringer ved 2/3 flertal.
Stk. 9 Stemmeret har enhver der har været gyldigt myndig medlem af foreningen i 48 timer
ved generalforsamlingens start og ikke er i kontingentrestance.
Stk. 10 Stemmeret har endvidere forældre eller værger til medlemmer under 18 år, hvor
medlemmet betaler aktivt kontingent, har været medlem de sidste 48 timer og ikke er i
kontingentrestance. Forældre eller værger har én stemme pr. medlem under 18 år.
Stk. 11 Skriftlig afstemning skal finde sted ved alle afstemninger, der vedrører personvalg,
såfremt der er alternative kandidater. Ved andre afstemninger stemmes ved
håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt 10
stemmeberettigede personer forlanger det.
§7

Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

§8
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6
Stk. 7
Stk. 8
Stk. 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 1/3 af
bestyrelsen eller af formanden og skal indkaldes når mindst 1/2 af medlemmerne
skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen.
Kravet skal være skriftligt og skal indeholde den ekstraordinære generalforsamlings
dagsorden. Denne dagsorden kan suppleres af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter at krav herom er
fremsendt.
Indkaldelse sker efter de regler der gælder for indkaldelse til ordinær
generalforsamling. §6 stk. 4 .
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 til 7 medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen og konstituerer sig selv ved først
kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Ved
økonomiske dispositioner skal kassereren være til stede.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse sker skriftligt (via elektronisk medie) med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøder føres der beslutningsreferat.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§9

Udvalg
Stk. 1

§10

Økonomi
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

§11

Foreningens regnskabsår går fra den 01.10 til den 30.09.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger.
Der føres kassebog over samtlige indtægter og udgifter, og der skal udarbejdes et
årsregnskab.
Foreningens midler må kun anvendes til varetagelse af foreningens formål, §2 stk. 1.
Forpligtelser

Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

§12

Foreningen hæfter for sine forpligtigelser med hele sin formue.
Der påhviler ikke bestyrelsen, andre medlemmer eller tilknyttet lokalforeninger nogen
personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i
forening.
Foreningens opløsning

Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6
§13

Bestyrelsen nedsætter de for foreningens drift nødvendige arbejdsudvalg blandt
foreningens medlemmer.

Opløsning af Foreningen Himmelstorm Festivalen kan kun ske ved 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger.
Indkaldelse til opløsende generalforsamlinger sker efter de regler, der gælder for
indkaldelse til ordinær generalforsamling. §5 stk. 4.
Opløsende generalforsamlinger afholdes med max. 5 ugers mellemrum.
Ved opløsning skal 3/4 af de skriftligt afgivne stemmer være for.
Foreningens formue skal ved opløsning overgå til en forening eller organisation med
samme eller lignende formål som foreningens §2 stk. 1.
Hvis dette ikke er muligt §12. stk. 5. overgår formuen til en velgørende organisation.
Vedtægtsstridigheder
Stridigheder om anvendelse af disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten
skal bestå af 2 voldgiftspersoner, hvoraf hver af parterne vælger 1 samt en af dem i
fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftspersonerne ikke kunne enes om valget af
opmand, udpeges denne af dommeren ved Hillerød Byret. I øvrigt henvises til lov nr.
181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling i Torup, den 17. januar 2011.

