
Vedtægter for SLZ

§ 1 Navn og Hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er “SLZ – Støvring LanZone”

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Rebild Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er:

a. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og der-
med medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet. 

b. Tilbyde unge med interesse inden for IT, at udforske de muligheder en computer giver i hverdagen, 
samt øge forståelsen for pc’ens opbygning og softwareinstallationer i almindelighed. 

c. Videregive information til andre, som har problemer med brug af IT- systemer, herunder netværk og 
Internet. 

§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Personer, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, kan optages som medlemmer i forenin -

gen.

Stk. 2 Indmeldelse sker til et bestyrelsesmedlem. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kon-
tingent.

Stk. 3 Medlemmerne betaler kontingent i overensstemmelse med § 7 stk. 2.

Stk. 4 Udover kontingentet betaler medlemmerne selv egne udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter. 

Stk. 5 Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 6 Udmeldelse sker skriftligt til kassereren. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 7 Medlemmer må ikke skylde foreningenen penge.  

Stk. 8 Tidligere medlemmer har ingen krav på foreningens midler. 

§ 4 Organisatorisk Opbygning
Stk. 1 Foreningens virksomhed udøves gennem følgende organer:

a. Generalforsamlingen
b. Bestyrelsen
c. Arbejdsgrupper

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Generalforsamlingen mødes ordinært en gang hvert år inden udgangen af  februar måned.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har  
betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4 Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen.

Stk. 5 Generalforsamlingens forhandling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. 

Stk. 6 Generalforsamlingen drøfter og tager stilling til  formandens beretning og regnskabet for foregående år,  
samt forslag til fremtidig virksomhed og kontingent for perioden frem til næste generalforsamling.

Stk. 8 Det reviderede regnskab skal ligge klar senest 5 dage før generalforsamlingen. Medlemmer kan rekvirere 
det reviderede regnskab ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 9 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før  
denne finder sted. Der kan på generalforsamlingen stilles ændringsforslag til disse. På generalforsamlingen 
skal ændringsforslag behandles før hovedforslaget bliver behandlet.

Stk. 10 En liste over indkomne forslag skal være klar senest 5 dage før generalforsamlingen. Denne liste kan med-
lemmerne rekvirere.



Stk. 11 Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter hvert år. Opstillingsberettigede er 
generalforsamlingens medlemmer, der er fyldt 18 år og er tilstede på generalforsamlingen. Opstilling sker 
på generalforsamlingen.

Stk. 12 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dage varsel, ved udsendelse af dagsorden til alle medlem-
mer pr mail. Mødet forberedes af den siddende bestyrelse.

Stk. 13 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Åbning af generalforsamlingen 
2. Valg af referant
3. Valg af stemmetællere
4. Valg af dirigent
5. Formandens beretning og godkendelse heraf
6. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
7. Kontingentfastsættelse
8. Behandling af indkommende forslag, samt ændringsforslag hertil
9. Valg af :

a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter til bestyrelsen
c. Regnskabsmæssig revisor

10. Eventuelt.

Stk. 14 Ved personvalg gælder følgende særlige regler :
a. Personvalg afgøres ved simple flertals afstemning
b. Afstemninger sker skriftligt, med mindre der kan opnås enighed om andet.
c. Dirigenten bestemmer derudover afstemningsproceduren.

Stk. 15 Ved afstemninger om eksklusion af medlemmer gælder følgende særlige regler:
a. Forslag om eksklusion af medlemmer vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
b. Afstemningen sker skriftligt
c. Dirigenten bestemmer derudover afstemningsproceduren.

Stk. 16 Ved afstemninger om vedtægtsændringer gælder følgende særlige regler:
a. Forslag om vedtægtsændringer vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
b. Afstemningen sker ved håndsoprækning.
c. Dirigenten bestemmer derudover afstemningsproceduren.

Stk. 17 Ved afstemninger om foreningens opløsning gælder reglerne i § 9 ”Opløsning af foreningen” og dirigenten 
bestemmer derudover afstemnings proceduren.

Stk. 18 Ved andre afstemninger gælder følgende regler :
a. Alle andre afstemninger vedtages med simpelt flertal, ved håndsoprækning.
b. Dirigenten bestemmer derudover afstemningsproceduren.

Stk. 19 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af alle 
medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter begrundet anmodning herom. Generalforsamlingen skal afhol-
des senest 4 uger, efter anmodningen er modtaget.

Stk. 20 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, ved udsendelse af dagsorden til alle med-
lemmer pr mail.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlinger. Den leder foreningen i over-

ensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse be-
grænsninger den fulde myndighed til at handle på foreningens vegne.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årige periode. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år på  
den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, og en af disse er formand 
eller i dennes fravær næstformand.

Stk. 5 Bestyrelsen mødes efter behov.

Stk. 6 Bestyrelsen,  der konstituerer  sig umiddelbart  efter  generalforsamlingen,  vælger af egen midte formand,  
næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7 Ved bestyrelsesmøder gælder følgende regler ved afstemning.
a. Personvalg foregår ved simpelt flertals afstemning



b. Alle andre beslutninger vedtages med simpel flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens, i den-
nes fravær næstformanden, stemme afgørende.

c. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning.

§ 7 Kontingent, økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Medlemmernes kontingentindbetalinger er grundlaget for foreningens økonomi. Herudover kan der skaffes 

indtægter gennem medlemsarrangementer mv.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kontingentindbetaling. Dog gælder følgende regler :
a. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i restance. Skulle dette alligevel ske, har de en frist på 14 dage 

til at indbetale kontingent fra den dato, de er blevet bekendtgjort med restancen. Overholdes fristen 
ikke, ekskluderes personen automatisk fra bestyrelsen.

b. Tidligere medlemmer, der skylder foreningenen penge, kan ikke optages som medlemmer igen, før 
gælden er betalt.

Stk. 3 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4 Bestyrelsen  forelægger  den  ordinære  generalforsamling  et  revideret  årsregnskab  for  foregående  regn-
skabsår og  forslag til kontingent for perioden frem til næste generalforsamling.

§ 8 Tegning og hæftelse
Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand.

Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer el-
ler bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9 Opløsning af foreningen
Stk. 1 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er ind-

kaldt med dette punkt på dagsorden.

Stk. 2 Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle med-
lemmer er tilstede på afstemningstidspunktet.

Stk. 3 Et forslag om opløsning kan kun vedtages, hvis færre end 6 stemmer imod.

Stk. 4 Er færre end halvdelen af alle medlemmer tilstede på afstemningspunktet, indkaldes til en ny ekstraordinær 
generalforsamling, hvor forslaget om opløsning vedtages, hvis færre end 6 stemmer imod opløsning, uanset  
antallet af tilstedeværende medlemmer.

Stk. 5 I tilfælde af opløsning fordeles evt. aktiver i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, eller til andre  
almennyttigeformål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende general -
forsamling.

§ 10 Datering
Stk. 1 Foreningen er stiftet lørdag den 29. marts 2008 i Støvring.
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