Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Vedtægter
§ 1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening,
daglig tale Sumpskildpadder".
Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune, med adresse pt.
Kvaglundparken, 1. 3.sal. Nr.35, 6705 Esbjerg ø.
Foreningens motto er "Vi gi’r en hånd".
Foreningens formål er almen velgørende, en ikke-statslig organisation
(NGO).
Vi vil arbejde for, at skildpadder ikke sættes ud i naturen, til skade for
miljøet og den danske fauna. Vi vil arbejde både lokalt og på landsplan,
samtidig vil vi udbrede forståelsen for skildpadders liv til børn, unge og
voksne og fremme dyrenes livskvalitet.
Stk.2. Som led i foreningens formål, kan foreningen drive et eller flere
skildpadde/krybdyr-internater, hvor udsatte og uønskede dyr kan
optages og hvorfra foreningen søger, at genplacere disse til egnede
hjem.
Stk.3. Foreningen kan indgå samarbejde, med andre
dyreværnsorganisationer, internater og Zoo om at modtage deres
lovligt indsamlede skildpadder. Som hovedregel, skal de
organisationer selv skaffe diverse tilladelser, afholde alle udgifter, der
vedrører dyrenes hold og transport til Sumpskildpadder.
§ 2 Medlemmer
I foreningen optages enhver, der måtte interessere sig for foreningens
opgaver. Enhver optagelse skal godkendes af bestyrelsen, der er
berettiget til, uden nogen begrundelse, at nægte optagelse.
Årskontingent opkræves i første kvartal og som nye enkeltmedlemmer
kommer til. Et eventuelt kontingent størrelse, fastsættes af
bestyrelsen, men skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan på given foranledning og øjeblikkeligt ekskludere et
medlem, når vedkommende skønnes, at have givet anledning dertil,
f.eks. ved at tilsidesætte eller modarbejde foreningens interesser eller
ved at forulempe foreningen, dens bestyrelse, frivillige.
Det ekskluderede medlem har dog ret til, at forelægge det, på den
næstkommende og ordinære generalforsamling, spørgsmålet om
eksklusionens berettigelse, til afgørelse.
Ethvert medlem kan på et, hvilket som helst tidspunkt meddele, at
han/hun ønsker, at medlemskabet, af foreningen ophører.
Medlemmerne hæfter udelukkende med deres årlige kontingent, for
foreningens forpligtelser.

Et medlemskab følger kalenderåret.
§ 3 Økonomi
Foreningens indtægt er primært kontingenter, legater, arv og gaver
m.v.. Indtægterne anvendes jvf. foreningens formål, med mindre
vedkommende, udtrykkeligt har andre ønsker, for gavens anvendelse.
Dog skal denne anvendelse, være i overensstemmelse, med
foreningens vedtægter.
Foreningen er berettiget til, at deltage i eller udøve erhvervsmæssig
virksomhed, til fremme, af foreningens økonomi. Det kan være krybdyr
og dyre udstillinger, velgørende arrangementer, basarer, støtte
koncerter og lignende.
Et eventuelt salg af tilbehør, til skildpadder/krybdyrs hobbyen, kan ske
fra Sumpskildpadder’s lokaler, det vil hovedsagelig foregå til
medlemmer af foreningen.
§ 4 Foreningens ledelse
Bestyrelsen består af min. 3 og max. 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges
for 2. og 1. år af gangen. Er flere medlemmer på valg, vælges der altid
et medlem flere til 2. år end til 1. år. (Eks. 3. medlemmer er på valg, 2.
vælges for 2. år én for 1. år.) Personer med flest stemmer, er valgt for
2. år. Så der holdes kontinuitet i arbejdet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, én eller to
næstformænd, eventuelt en kasserer og sekretær.
Suppleanter kan indkaldes, til bestyrelsesmøder og skal indkaldes når
et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen.
Foreningen tegnes, af bestyrelsen.
Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.
Bestyrelsen opsætter et sæt tegningsregler, på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det fornødent,
eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Bestyrelsesmødet skal da afholdes inden 10 dage, efter begæringens
modtagelse. Bestyrelse på 3. er beslutningsdygtig, når formand er til
stede og et bestyrelsesmedlem er til stede. Bestyrelse på 5. er
beslutningsdygtigt, når formand er til stede og to
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelse på 7 og over, er
beslutningsdygtigt, når formand er til stede og tre
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Når bestyrelsesmedlemmer, ikke har mulighed for at deltage, i mødet,
forventes deres holdninger til emner, hvor beslutninger skal træffes,
tilkendegivet til formanden eller i dennes forfald næstformændene.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger, på bestyrelsesmøder. Når
forholdene taler for det, kan formanden bestemme, at materiale
behandles ved skriftlig procedure, telefonisk, Skype, hvis sagen har
hastende karakter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bemyndige
formanden, til, at træffe en beslutning. Dette gælder dog ikke i
spørgsmål, om ændringer i tegningsregler, og en eventuel
budgetgodkendelse.
Alle bestyrelsesmedlemmer tager fælles ansvar for beslutninger, som
er truffet af den samlede bestyrelse. Det omfatter også for
bestyrelsesmedlemmer, som ikke har været tilsted, ved det
pågældende møde.
Ved samtlige bestyrelsesmøder tages der referat, af bestyrelsens
beslutninger, med mulighed for at få noteret særstandpunkter.
I tilfælde af stemmelighed, er formandens – eller i dennes fravær næstformændenes stemmer afgørende. I tilfælde af stemmelighed, ved
formandens fravær og hvor to næstformænd stemmer forskelligt, må
beslutningen udskydes, til der forefindes et nyt stemmegrundlag.
Bestyrelsen kan oprette udvalg, der kan påtage sig en specifik opgave.
Referater skal være tilgængelige for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan udstede prokura til andre end én fra bestyrelsen.
Stk. 2. Formandskabet.
Bestyrelsesformanden har ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer
tilfredsstillende og bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig
måde, med anvendelse, af det enkelte bestyrelsesmedlems særlige
viden og kompetencer.
Der udnævnes én eller to næstformænd. Næstformændene indtræder i
bestyrelsesformandens rettigheder og pligter, hvis formanden
midlertidig er forhindret i at udøve sit hverv. Aftale om
næstformændenes substitution (erstatning) af formanden, træffes af
formand og næstformænd og den øvrige bestyrelse.
§ 5 Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes, inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud, ved meddelelse i
mail til medlemmerne. Samtidig skal dagsordenen bekendtgøres.
Adgang til generalforsamlingen, har ethvert registreret og godkendt
medlem, der har betalt kontingent.
Af hensyn til den praktiske gennemførsel af generalforsamlingen kan
bestyrelsen kræve, at medlemmerne tilmelder sig generalforsamlingen
senest 8 dage før afholdelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelsen. Samtlige forslag
til behandling vil blive udsendt elektronisk, til de tilmeldte deltagere,
umiddelbart efter fristens udløb.
Stemmeret har ethvert godkendt medlem, der før
generalforsamlingens start, har betalt kontingent Valgbarhed på generalforsamlingen, har ethvert betalende
og godkendt medlem, der har været medlem i minimum 21
dage, op til generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent d.1.april, i
det nye kalenderår, slettes af medlemslisten.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller
et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag
kræver simpelt flertal.
Vedtægtsændringer træder i kraft, straks efter vedtagelsen
på generalforsamlingen.
Opløsning af foreningen, kan kun ske, når den er vedtaget på to med en
måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger, og to tredjedele af
de fremmødte stemmer for. Der vil da samtidig være at træffe
bestemmelse om foreningens formue, idet denne skal anvendes, af en
anden her i Esbjerg Kommune, primært en beliggende
dyreværnsorganisation, i overensstemmelse med foreningens formål
eller andet almennyttigt dyreværnsmæssigt formål, hvis ingen af dem
findes i kommunen, så overgår beløbet til de socialt udsatte hjemløse, i
kommunen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når
mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig
begrundet begæring herom, til formanden. Ekstraordinær
generalforsamling skal da indkaldes senest 2 uger efter, til afholdelse
senest mellem tredje og fjerde uge, efter den skriftlige anmodning.
Alle generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor foreningens
sekretariat holder til, pt. Esbjerg Kommune.
§ 6 Dagsorden
På den årlige ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestyrelsen aflægger beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af mindst 1 suppleant (for 1 år).
Valg af revisor.
Indkomne forslag
Eventuelt

1. Pkt. 4, 5 kan afvikles som ét valg, hvor de kandidater, der opnår flest
stemmer indtræder i bestyrelsen og resten som suppleanter efter
deres stemmetal.
2. Har generalforsamlingen ingen revisor kandidat, så forpligtes
bestyrelsen til, at vælge revisor.
§ 7 Regnskab m.v.
Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens penge indsættes i en
bank eller sparekasse, og alle værdipapirer skal anbringes i depot.
Undtaget kan være en mindre kontant kassebeholdning.
Stk.2. Foreningens årsregnskab gennemgås af en intern *revisor.
Regnskabet skal være afsluttet og afleveret til bestyrelsens formand i
godkendt stand, undertegnet af foreningens revisor, inden udgangen af
februar. Eventuelle bemærkninger, som revisor måtte have til
regnskabet, skal tilføjes regnskabet, der ved førstkommende
bestyrelsesmøde fremlægges for bestyrelsen.
Ingen krav om, at det skal være en professionel revisor.

*(Revisors opgave er årligt at kontrollere foreningens regnskab.
Revisor kan godt være et almindeligt foreningsmedlem, men kan ikke
samtidigt sidde i bestyrelsen, være gift/samboende eller i familie med
et bestyrelsesmedlem)

§ 8. Ansættelser
Bestyrelsen kan ansætte personale, daglig leder.
Daglig leder, kan i samarbejde med bestyrelsen, ansætte lønnet og
ulønnet personale til varetagelse af foreningens drift.
Daglig leder deltager i bestyrelsesmøder, med taleret.
Lønnede ansatte har tale- og stemmeret på generalforsamlingen,
såfremt de er medlemmer, af foreningen.
Lønnede ansatte kan bestride bestyrelsesposter, i foreningen, dog kan
de ikke deltage i spørgsmål, der vedrører den ansatte.
§ 9 Æresmedlemmer m.v.
Bestyrelsen indstiller til en generalforsamling, sådanne personer, som
den ønsker udnævnt til æresmedlemmer, ligesom den har ret til at
uddele diplomer mv., til sådanne personer, som har udmærket sig i
dyrebeskyttelsens tjeneste.
Vedtægter med ændringer ved generalforsamling d. 27. april 2017.
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