§ 1.
Foreningens navn:
Fællesklubben Nordsøværftet.

§ 2.
Foreningens formål:
Arrangere hyggeligt samvær, afholdelse af fester og udflugter m.m. for
medlemmerne.

Indkaldelsen skal ske' skriftligt med 8 dages varsel.
Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 21 dage efter
indkaldelsen.

§ 8.
Kontingent.
Det kommende års kontingent fastsættes af generalforsamlingen

§ 9.
§ 3.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 4.
Følgende kan optages som medlemmer I foreningen:
Tidligere ansatte på Nordsøværftet A/S
Tidligere ansatte i firmaet W. Meinertz Olesen & Co. A/S

§ 5.
Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den
årlige generalforsamling.
Valgperioden er 3 år.
1. år - Formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
2. år - Kasseren og 1 bestyrelsesmedlem.
3. år - Sekretæren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen og 2 revisorer. Alle
valg, beretninger og forslag afgøres ved simpelt flertal.
Bestyrelsen må ikke optage lån eller lignende, uden generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen skal altid tilstræbe, at foreningens formue svarer til.
Dkr. 100.00 pr. medlem.

§ 6.
Generalforsamling.
Holdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned.
Der indkaldes skriftlig til generalforsamlingen med min. 21 dages
varsel.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling.
Kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 25% af medlemmerne finder
det nødvendig.

Regnskab.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab med revisorpåtegning fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse ved simpelt flertal

§ 10.
Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. Alle der har
betalt årets kontingent inden generalforsamlingen har stemmeret og er
valgbar til bestyrelsen.

§ 11.
Generalforsamlingens dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere. (2 personer)
3. Beretning – v/formanden.
4. Regnskab – v/kasseren.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Fastsættelse af årets kontingent.
9. Indkomne forslag.

§12.
Foreningens opløsning.
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling.
På samme generalforsamling tages der beslutning om, hvordan foreningens formue skal anvendes.

