
Vedtægter for Ry Fortællekreds 

§ 1 

Navn og hjemsted  
Foreningens navn er Ry Fortællekreds.  

§ 2 

Foreningens formål  
Foreningens formål er at skabe rum og mulighed for mundtlig fortælling bl.a. ved at lave offentlige 
arrangementer og ved at a>olde kurser/workshops i fortællekunst.  

§ 3 

Optagelse af medlemmer 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støFe foreningens kulturelle formål, 
medmindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive Gl væsentlig ulempe for foreningens 
virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.  

§ 4 

Foreningens ledelse   
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 
en periode på 2 år. I ulige år er 3 personer på valg og i lige år 2 personer. Suppleanter vælges for 1 år. 
Bestyrelsen konsGtuerer sig selv med formand og kasserer.  

§5 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, indkaldes via brev eller email Gl hvert 
medlem. Der indkaldes med mindst tre ugers og højst 2 måneders varsel. Ordinær generalforsamling 
a>oldes hvert år i februar:  

1. Den påhører bestyrelsens beretning. 

2. Godkender regnskabet. 

3. FastsæFer konGngent for 1 år ad gangen. KonGngentbetalingen følger kalenderåret. 

4. Vælger bestyrelse.  

5. UdsGkker retningslinjer for fremGdigt arbejde, 

6. Behandler andre forslag, som har været angivet i dagsordenen. Forslag fra medlemmer Gl 
behandling på generalforsamlingen skal indgives Gl bestyrelsen senest 8 dage inden 
generalforsamlingens a>oldelse.  

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriWligt forlanges enten af et flertal af bestyrelsen 
eller 1/10 af medlemmerne. I så Glfælde skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest en 



uge eWer, at bestyrelsen har fået anmodningen i hænde. Ved enhver generalforsamlings indkaldelse, 
skal dagsordenen angives.  

§ 6  

Tegningsret  
For foreningens forpligtelser hæWer alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens 
fulde navn oplyses, når der indgås aWaler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af formand og 
kasserer.  

§ 7 

Regnskab og revision  
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar Gl 31. december. Regnskabet består af driWsregnskab, status og 
kassererens årsberetning. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.  

§ 8 

Referat 

Der skrives referat fra generalforsamlingen og bestyrelsens møder. 

§ 9 

Vedtægtsændringer  
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.  

§ 10  

Foreningens opløsning  
A. Opløsningen af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.  
B. Ved foreningens opløsning må ingen del af foreningens formue Glfalde medlemmerne. Formuen 
anvendes Gl kulturelle formål eWer bestyrelsens indsGlling.  

§ 11 

Således vedtaget på foreningens sGWende generalforsamling d. 27. august 2004. 

Vedtægterne revideret 30. april 2021 

 


