Vedtægter for Fiskerhavnens Venner
§ 1 - Navn og hjemsted
Foreningens navn er Fiskerhavnens Venner.
Foreningens hjemsted er Kongens Enghave, 2450 København SV.
§ 2 - Formål og virke
Foreningens formål er at bevare og styrke de kulturelle og rekreative værdier i Fiskerhavnen og nærmiljøet
omkring.
Foreningens virke er, at informere om og påvirke byudviklingen i området omkring Bådehavnsgade med
primær fokus på Fiskerhavnen og Stejlepladsen samt den nærmeste del af Sydhavnstippen.
Vi vil gennem dialog med alle interesserede borgere, Københavns Kommune, By & Havn, samt andre
instanser og grupper med relevans for udviklingen, være talerør for kulturen, naturen og miljøet omkring
Fiskerhavnen i København Sydhavn.
§ 3 - Medlemmer
Foreningen er for alle som er interesseret i at følge og eventuelt påvirke udviklingen i Fiskerhavnens
nærmiljø, og som betaler kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemsåret følger
regnskabsåret.
§ 4 - Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest i juni måned. Indkaldelse sker med tre ugers varsel
ved skriftlig meddelelse til hvert medlem per mail. Alle medlemmer skal oplyse fungerende e-mailadresse,
ellers har foreningen ikke ansvar for at indkalde medlemmet. Dog hvis man ikke har mailadresse,
accepteres postadresse. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmer, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
§ 5 Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af intern revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte. Dirigenten afgør,
hvordan afstemningen skal foregå. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Hvis der er lige mange
stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg til tillidsposter i
foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning. Vedtægtsændringer kræver to
tredjedele flertal blandt de fremmødte. Der føres beslutningsreferat over de på generalforsamlingen
vedtagne beslutninger. Referatet udsendes til medlemmerne. Generalforsamlingen er åben for alle
interesserede, med mindre generalforsamlingen selv, til et eller flere dagsordenspunkter, vælger at holde
mødet lukket. Dette besluttes og meddeles i så fald under godkendelsen af dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når
mindst ¼ af medlemmer forlanger det. En sådan generalforsamling kan indkaldes med tre ugers varsel.

§ 8 - Medlemsmøder
Medlemsmøder indkaldes efter behov af bestyrelsen, om emner der vedrører foreningens formål. Ved evt.
afstemninger følges samme procedurer som ved generalforsamlinger.
§ 9 - Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan
finde sted. Desuden kan der vælges en eller to suppleanter. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved et
bestyrelsesmedlems varige forfald. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer. Alle hverv er
ulønnede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen indkalder til øvrige medlemsmøder i løbet af året når relevant.
§ 10 - Underudvalg
Generalforsamlinger og bestyrelsen kan nedsætte underudvalg. Underudvalg fastsætter selv deres
forretningsorden og orienterer løbende bestyrelsen om deres arbejdsgang og beslutninger. Bestyrelsen har
det overordnede juridiske ansvar for arbejdsgrupperne og skal derfor godkende disses offentlige
tilkendegivelser.
§ 11 - Tegningsret og prokura
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Regnskabsåret
følger kalenderåret. Bestyrelsen hæfter efter dansk rets almindelige regler alene med foreningens formue,
for alle foreningens gældsforpligtelser. Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af
generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1.marts. Regnskabet udarbejdes af
bestyrelsen efter indstilling fra kassereren.
§ 12 - Repræsentation
Kandidater og repræsentanter til evt. organer som fx følgegrupper i kommunen o.a. besluttes på
generalforsamling eller medlemsmøde, der dog også kan uddelegere beslutninger til bestyrelsen.
§ 13 - Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses ved beslutning på en enkelt generalforsamling ved enstemmighed, eller to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvor to tredjedele af de fremmødte stemmer for dette begge
gange. Eventuel formue skal overdrages til en anden lignende forening eller gruppe
eftergeneralforsamlingens beslutning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. september 2018

Valgt til bestyrelsen pr. 22. november 2018:

Navn: _________________________________

Underskrift: ______________________________

Navn: _________________________________

Underskrift: ______________________________

Navn: _________________________________

Underskrift: ______________________________

