Vedtægter
For
Whiskyklubben

Uden Cola
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er Uden Cola
§2
Formål
Foreningens medlemmer mødes for at have det sjovt, samt at nyde de glæder som whisky byder på.
At udforske whiskyens forunderlige verden, for derigennem at opnå en dybere indsigt i den skotske
kulturs inderste væsen.
§3
Medlemskab
Nye medlemmer optages udelukkende ved henvisning fra et af de stiftende medlemmer, og skal
godkendes til optagelse med stemmeflertal af foreningens stiftende medlemmer.
§4
Indskud & Kontingent
Kontingentet fastsættes årligt ved foreningens ordinære generalforsamling.
Kontingentbetaling skal ske ved bankoverførsel.
Ved optagelse i foreningen, skal nye medlemmer indskyde et beløb svarende til den aktuelle saldo,
på foreningens konto, delt med antallet af medlemmer før optagelsen. Forstås så alle medlemmer til
en hver tid har ydet samme bidrag til foreningens aktuelle økonomiske midler.
Ved manglende betaling er et medlem at betragte som ”passivt medlem”.
For at blive aktivt medlem igen, skal det skyldige beløb + renter betales.
”passive medlemmer” har ikke ret til at deltage i arrangementer afholdt af foreningen.
§5
Udmeldelse
Ved udmeldelse af foreningen, som skal ske skriftligt til den siddende formand, vil man modtage
sin økonomiske andel af den aktuelle saldo på foreningens konto. (beløb/antal medlemmer før
udmeldelse)
§6
Foreningsopløsning
Kan kun ske med ¾ flertal af de stiftende medlemmer. Eventuelle økonomiske midler deles ligeligt.

§7
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 medlemmer og er på valg ved den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
§8
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel overfor offentlige
myndigheder som overfor private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på
generalforsamlingen trufne beslutninger.
§9
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes årligt og inden udgangen af årets 1. kvartal.
Regnskab fremlægges til godkendelse.
Formanden fremlægger beretning for året.
§10
Vedtægtsændringer
Til vedtægtsændringer kræves der ¾ flertal fra de fremmødte medlemmer.
§11
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt den 10/2 – 2007
Vedtægterne træder i kraft straks.

