
Vedtægter

§1

Lauets navn er Skørping Flaglaug.
Lauets hjemsted er Rebild Kommune.

§2

Lauets formål er at sørge for flagalle i Skørping by ved særlige lejligheder.

§3

Medlemskreds.

Medlemsberettigede er alle med bopæl i Skørping by eller nærmeste opland.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den skønner, at det ved sit medlemsskab skader
Lauets omdømme og arbejde.
En sådan beslutning skal forelægges og godkendes på førstkommende generalforsamling.
Eventuel udmeldelse skal ske til kasseren med 1 månedes varsel til en kontingenttermin.

§4

Lauets regnskabsår er kalenderåret.

§5

Generalforsamling

Generalforsamlingen er lauets højeste myndighed.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved stemmeflerhed blandt de fremmødte.
En generalforsamlingsbeslutning kan ikke indbringes for domstolene.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Forslag der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem,
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Godkendelse af budget for det kommende år.
5. valg til bestyrelse og suppleanter.
6. valg af revisorer.
7. indkomne forslag
8. eventuelt
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der opfylder betingelserne i §3.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst 10 medlemmer fremkommer med skriftlig begæring herom.
Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde udførlige oplysninger
om hvilke emne, der ønskes behandlet.
Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling.



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer
og med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.

§6

Bestyrelsen

Lauets ledes af en bestyrelse på 3 medlemer, der vælges for 2 år ad gangen
2 det ene år og 1 det næste.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig , når mindst 2 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan på foreningens vegne påtage lån på betingelse af,
at kapitalanvendelsen er vedtaget på en generalforsamling og afvikling af lånet er medtaget
i lauets budget.

§7

Tegningsforhold

Lauets tegnes af formanden og kasserer.

§8

Regnskab og revision

Regnskabet revideres af 1 revisorer valgt på generalforsarnlingen.
Revisorene vælges for 1 år ad gangen.

§9

Hæftelse

Lauets medlemer hæfter ikke for lauets forpligtigelser,
og lauets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgning for gæld,
der er lauet uvedkommende.

§10

Vedtægtsændinger

Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling,
hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling inden 14 dage til afholdelse med normal varsel.
På den ekstra ordinære generalforsamling træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt
de fremmødte.

§11



Lauets opløsning

Beslutning om lauets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om
vedtægtsændringer.
I tilfælde af lauets opløsning skal dens midler anvendes til fremme af ungdoms aktiviteter i  Skørping 
by og opland.

Disse vedtægter er vedtaget på Skørping Flaglaugs stiftende generalforsamling den 12. oktober 2016.


