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Love for Jysk Stenklub

l. Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for sten, mineraler og fossiler.
2. Hvem kan blive medlem.
Alle personer - uanset bopæl - kan optages som medlem.
3. Ophør af medlemskab.
Ved restance af løbende kontingent udover 2 måneder ophører et medlems medlemskab.
Bestyrelsen kan, hvis der er fuld enighed herom, udelukke et medlem såfremt pågældende har
optrådt på en måde, som ikke er i overensstemmelse med klubbens ånd. Det udelukkede medlem kan dog forelægge denne afgørelse for førstkommende generalforsamling.
4. Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand plus et lige antal bestyrelsesmedlemmer (mindst 4).
Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen for 2 år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsam1ingen for 2 år og således, at halvdelen af dem afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Såfremt formanden trækker sig tilbage i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen,
som derefter konstituerer en formand der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valget
skal bekræftes eller ny formand vælges.
Ethvert andet medlem af bestyrelsen. der afgår i valgperioden, erstattes af en suppleant, der
følger valgperioden for det afgåede medlem.
Skal der på en generalforsamling vælges helt ny bestyrelse, afgår halvdelen (formanden eksklusive) efter lodtrækning ved næste ordinære generalforsamling.
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5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stemmeret har ethvert medlem af klubben.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem ønsker skriftlig afstemning.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed undtagen i sager vedrørende lovændringer og
klubbens eventuelle opløsning.
Bestyrelsen indkalder til en generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse
i klubbens medlemsblad eller ved brev til hvert enkelt medlem.
6. Ordinær generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af formand (hvis vedkommende er på valg)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h. t. § 4.
6. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
7. Valg af 2 revisorer (uden for bestyrelsen)
8. Valg af en revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
Når særskilte emner er bragt i forslag, jfr. f.eks. lovenes §§ 9 og 10, må dagsordenens punkt 10
specificeres nøjere og medlemmerne underrettes forud for generalforsamlingen.
Andre forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner, der er behov
for det.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsen.
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Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af anmodningen.
8. Kontingent og regnskabsår
Klubbens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
Der betales årsvis forud.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
9. Lovændringer
Forslag om ændring af lovene skal indgives skriftligt til bestyrelsen og optages som et særligt
punkt på dagsordenen, der i så fald skal udsendes til medlemmerne med mindst 14 dages
varsel bilagt ændringsforslaget.
Ændringsforslagene må indsendes så betids, at foranstående tidsfrist kan overholdes.
Ændringer i klubbens love kan kun ske enten
1. på en generalforsamling hvor mindst halvdelen af medlemmerne har givet møde, og
hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind for ændringerne, eller
2. hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 3/4 af de fremmødte
stemmer for ændringsforslagene, ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage og senest 3 uger efter, hvor beslutningen kan træffes af 3/4 af de
fremmødte medlemmer.
10. Klubbens opløsning
Forslag om opløsning af klubben behandles efter samme procedure som forslag om lovændringer, jfr. § 9.
Ved klubbens eventuelle opløsning bestemmer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, hvad der skal ske med klubbens midler og samlinger.
11.

Et eksemplar af lovene skal tilsendes hvert enkelt medlem

Således vedtaget.
Århus, den 26. oktober 1976.

H. Koch
Formand
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