Ballerup Kræmmerfestival
§ 1 Navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er Ballerup Kræmmerfestival af 2012, og hjemsted er Ballerup Kommune.
Foreningens adresse er Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.
Foreningens formål er at afholde kræmmerfestivaler / kræmmermarkeder.

§ 2 Medlemsforhold
Stk. 1 Optagelse
Som medlemsforening kan optages foreninger i Ballerup kommune, der har et velgørende eller almennyttigt formål, og af
Ballerup kommune er godkendt til ”frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde” iht. Folkeoplysningsloven, samt støtteforeninger til
disse.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Ballerup Kræmmerfestivals sekretariat med angivelse af medlemsforeningens
navn, formand og kontaktperson, adresser, telefonnumre og e-mailadresser.
Anmodningen om optagelse skal være vedlagt en kopi af foreningens vedtægter. Ved indmeldelse betales det fastsatte
indmeldelsesgebyr og kontingent – jfr. § 2 stk. 3 – inden den 1. februar. Ved senere indmeldelse kan medlemsforeningen ikke
opnå udlodning af overskud fra Kræmmerfestivalen i indeværende år.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler derfor, og 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen.
Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.
En udtrådt eller udelukket medlemsforening kan kun optages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er betalt.
Medlemsforeninger, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige
medlemsforpligtelser, kan kun optages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på
denne generalforsamling.

Stk. 2 Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens kasserer senest med tre måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere en medlemsforening, der ikke opfylder de af medlemskabet afledte forpligtelser, eller
som handler til skade for foreningen.
Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.
Medlemsforeninger, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende
regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det
regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Stk. 3 Kontingent og indmeldelsesgebyr
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår og indbetales til foreningens kasserer
inden førstkommende 1. januar eller trækkes i eventuelt overskud.

Stk. 4 Medlemsforeningsrettigheder og -pligter
Medlemsforeningerne er forpligtet til at overholde nærværende vedtægter. Ved grov eller gentagen tilsidesættelse af
vedtægterne kan en medlemsforening ekskluderes – jvf. det ovenfor under stk. 2 anførte.

§ 3 Bestyrelsen
Stk. 1 Opgave og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer der vælges for 2 år på generalforsamlingen.
Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år. De øvrige medlemmer vælges således, at 3 medlemmer vælges i lige år og 3
medlemmer vælges i ulige år.
Der vælges ingen suppleanter.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en næstformand, og en
sekretær.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Stk. 2 Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmødet afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 4
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
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Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden, eller i dennes fravær næstformanden og
referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er
til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan nedsætte de fornødne arbejdsudvalg.
Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for bestyrelseshvervet, men Ballerup Kræmmerfestival dækker
bestyrelsesmedlemmernes dokumenterede omkostninger ved hvervet. Ligesom befordringsgodtgørelse ved hvervet dækkes
med de til enhver tid gældende statens takster.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Øverste myndighed
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Tidspunkt, indkaldelse og dagsorden
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemsforeninger skriftligt fremsætter krav herom
med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring
herom.
Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte
medlemsforeninger. Foreningens regnskab skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden den ordinære
generalforsamling.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent og 3 stemmetællere
Formanden aflægger bestyrelsens beretning
a. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
b. Bestyrelsen fremlægger et budget til debat
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse m.m.
a. Valg af formand (ulige år)
b. Valg af kasserer (lige år)
c. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 3 i ulige år)
d. Valg af 1 revisor for 2 år
e. Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 3 Møderet
Bestyrelsen, samt medlemsforeningerne er mødeberettiget på generalforsamlingen.

Stk. 4 Stemmeberettiget
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemsforeninger, der ikke er i kontingentrestance til Ballerup
Kræmmerfestival, samt den siddende bestyrelse.

Stk. 5 Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af
bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges
regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og 2 revisorer samt en revisor
suppleant.
Forslag fra medlemsforeningerne, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt
til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden
generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som
anført.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.

Side 2 af 3

Hver medlemsforening har én stemme.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemsforeninger ønsker det. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Referat
Over generalforsamlingens forløb udarbejdes et referat, som underskrives af dirigent og referent. Referatet udsendes til
medlemsforeningerne og bestyrelsen senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. oktober til d. 30. september.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, der begge skal være valgt blandt
medlemmerne uden for bestyrelsen.
Revisorerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen og 1 suppleant vælges for 1 år. De af generalforsamlingen
valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen
opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter efter de af bestyrelsens fastsatte retningslinier.
Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling
altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 6 Uddeling af overskud
Overskuddet uddeles af en komité på 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Ballerup Kommunalbestyrelse og 3
medlemmer udpeges af bestyrelsen for Ballerup Kræmmerfestival.
Overskuddet uddeles efter følgende fordelingsnøgle:
•
Overskud op til 250.000 kr. uddeles mellem medlemsforeningerne af Ballerup Kræmmerfestival af 2012 baseret på
registrerede timer.

Af den del af overskuddet, der overstiger 250.000 kr. uddeles
o
40% til medlemsforeningerne baseret på registrerede timer
o
60% uddeles efter ansøgning og komitéens skøn.
Uddeling foretages inden d. 30. september.

§ 7 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemsforeninger eller bestyrelsen personlig hæftelse.

§ 8 Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9 Opløsning og fusion
Til foreningens opløsning eller fusion med andre foreninger kræves deltagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
medlemsforeningerne. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling på hvilken
opløsning eller fusion kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal
foreningsformuen fordeles ligeligt blandt medlemsforeningerne.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 24. november 2011.
Ændret på generalforsamlingen 2014
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