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Kastrup-Tårnby Vinklub. 
 
 
§ 1: Hjemsted og formål. 
 
Kastrup-Tårnby Vinklub har hjemsted i Tårnby kommune. Klubbens formål er at formidle og ud-
brede kendskabet til vin , fortrinsvis gennem afholdelse af vinsmagninger. 
 
 
§ 2: Medlemsforhold. 
 
Stk. 1: 
Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år. For medlemskabet betales et kontin-
gent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme på generalfor-
samlingen forudsat gyldigt medlemskab.   
 
Stk. 2: 
Ethvert medlem modtager ved indmeldelse i klubben et eksemplar af klubbens love.  
 
Stk. 3: 
Ved indmeldelsen betales foruden kontingent, et engangsbeløb til køb af glas. Beløbet fastsættes 
hvert år på generalforsamlingen og dette beløb refunderes ikke ved en senere udmeldelse af for-
eningen.  
 
Stk. 4: 
Såfremt et medlem må melde forfald til et arrangement, kan substitut deltage efter aftale med be-
styrelsen. 
 
Stk. 5: 
Kontingent for sæsonen skal være betalt senest 15. oktober for at gyldigt medlemskab kan opret-
holdes. 
 
 
§ 3: Generalforsamling. 
 
Stk. 1: 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afholdes en 
gang årligt i september måned. Indkaldelse sker skriftligt senest 14 dage før. Forslag, der ønskes 
fremsat på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest 7 dage før general-
forsamlingen og skal være medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.  
  
Stk. 2: 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal. Alle sager afgøres ved al-
mindelig stemmeflerhed. Lovændringer kræver dog 2/3 majoritet af de fremmødte. Et medlem kan 
møde med fuldmagt fra en eller flere andre medlemmer.  
 
Stk. 3: 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende : 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
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Stk. 4: 
Valgbar er ethvert medlem. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden har afgivet 
skriftlig erklæring om, at de er villige til at modtage valg. 
 
Stk. 5: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Bestyrelsen ønsker det, eller senest 3 uger efter at 
mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, med behørig oplysning om behand-
lingsemnet, har anmodet bestyrelsen derom. Indkaldelse sker på samme måde og med samme var-
sel som til ordinær generalforsamling. 
 
 
§ 4: Bestyrelsen. 
 
Stk. 1: 
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der kun kan forpligtige klubben udadtil i for-
hold, der vedrører den daglige drift. Ekstraordinære dispositioner skal fremlægges på en general-
forsamling. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelses-medlemmer som vælges 
for 2 år på den årlige generalforsamling, samt 2 suppleanter som vælges hvert år på generalforsam-
lingen. Formand, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kasserer samt 1 bestyrelsesmed-
lem i ulige år. Suppleant(er) deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelses-
medlemmer, men har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.   
 
Stk. 2: 
I tilfælde, hvor en suppleant indtræder, har bestyrelsen ret til indtil næste generalforsamling, at fo-
retage omplacering af posterne. 
 
Stk. 3: 
Formanden sammemkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, eller hvis mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er forpligtet til at føre beslutningsprotokol på sine 
møder. 
 
 
§ 5: Regnskab. 
 
Stk. 1: 
Klubbens regnskabsår er fra 1/7 – 30/6. Kassereren skal inden den 1. August afgive driftsregnskab 
og statusopgørelse til revisor. 
 
Stk. 2: 
Kassereren er pligtig til at føre regnskab. Klubbens midler indsættes på konto i et pengeinstitut 
over hvilken formand og kasserer kan disponere. Revision skal finde sted mindst en gang årligt. 
Der kan yderligere foretages uanmeldt revision. 
 
 
§ 6: Ophævelse. 
 
Klubbens ophævelse kan kun ske ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en generalforsam-
ling stemmer herfor. Hvis dette sker, overgår klubbens midler til velgørende formål efter general-
forsamlingens bestemmelse. 
 
 


