Vedtægter for Kattehjemmet Tullebo's Venner
§1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Kattehjemmet Tullebo's Venner
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
§ 2. Formål
Kattehjemmet Tullebo's Venner er en forening der har til formål at yde økonomisk støtte og på sigt
finansiere Kattehjemmet Tullebo.
Herudover oplyse generelt om katte via gratis rådgivning samt give alle, især børn et bedre
kendskab til kattens verden.
Støtten skal sikre kattehjemmet tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe nødstedte killinger/katte på
Sydsjælland.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, er
medlemmer i foreningen.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
Stk. 3. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes.
Stk.3. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
§ 4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail til medlemmerne og på Tullebo’s hjemmeside.
Stk. 3. Møde-, stemme- og opstillingsberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Intet medlem kan dog afgive mere end 1 stemme foruden sin egen,
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes dvs. senest 31. december.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det ønskes af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der
er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
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§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen
er kommet til formandens kendskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved første
ordinære generalforsamling efter stiftelsen, er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsessuppleanten vælges for 2 år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige
for foreningens drift. Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt, bestyrelsessuppleanten
deltager i bestyrelsesmøderne.
Stk. 5. Formanden - og i hans/hendes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt (e-mail) når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer
af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, med angivelse af dagsorden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte kasserer.
§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling,
der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye
generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens nettoformue skal i så
fald, udloddes til formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes
på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10/5-2011
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