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§ 1 Navn og hjemsted 

stk. 1:  Foreningens navn er FotoGruppen Midtwest 

stk. 2:  Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune 

stk. 3:  Foreningen er kontinuerlig.  

 

§ 2 Formål 

stk. 1:      Foreningens formål er at fremme interessen for fotografering og at skildre verden, og ved              

 fotoudstillinger i det offentlige rum at være til glæde og inspiration for andre.  

   FotoGruppen Midtwest er en amatørklub, for personer, der har en fælles interesse for foto, 

  samt ønsker at deltage i et positivt fællesskab.  

   Et fællesskab der ønsker at dele viden og erfaringer med hinanden.  

 

§ 3 Medlemskreds 

stk. 1:  Medlemskab af foreningen opnås ved at kommende medlemmer efter en prøveperiode på 12 
  måneder godkendes enstemmigt i bestyrelsen som medlem af foreningen.  
 
stk. 2:    Kredsen af aktive medlemmer har ret til at udelukke medlemmer, der modarbejder  

  foreningens formålsparagraf.  

stk. 3:    Alle aktive medlemmer er berettigede til at bruge foreningens aktiver, de er   

  stemmeberettigede og er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 18 år.  

   Dog kan der ved nogle af aktiviteterne være opkrævning af deltagergebyr. 

stk. 4:    Foreningen har en medlemsbegrænsning på 30 aktive medlemmer - opnås denne   

  begrænsning, kan nye komme på venteliste.  
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stk. 5:  Passive medlemmer modtager klub info som øvrige medlemmer via mail og sms. Adgang til 

  foredrag og kurser – mod egenbetaling. Kan deltage på klubaften mod betaling pr. gang.  

  Ingen adgang til klubbens faciliteter, men mulighed for print via aftale med et klubmedlem. 

  Ingen adgang til medlems login på hjemmesiden. 

stk. 6:  Nye medlemmer skal orientere sig om foreningens vedtægter på klubbens hjemmeside, eller 

  via et udleveret eksemplar. 

stk. 7:  Ethvert medlem er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om ændringer i kontaktinfo. 

 

§ 4 Generalforsamlingen 

stk. 1:  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Adgang hertil har kun aktive  

  medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. 

   Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, første klubaften i februar måned og skal 

  varsles mindst 14 dage før, ved opslag i foreningens lokaler samt ved udsendelse på  

  mail/SMS til samtlige aktive medlemmer, med angivelse af tid, sted og dagsorden. 

   Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen, når de ikke er i  

  kontingentrestance, er fyldt 18 år og er myndige. Hvert medlem har 1 stemme. Valg in  

  absentia kan finde sted ved forudgående skriftlig samtykke fra den pågældende. Der kan ikke 

  stemmes med fuldmagt. 

   Som suppleant til bestyrelsen vælges et medlem – suppleanten vælges for 1 år af gangen. 

stk. 2:  Dagsordenen skal indeholde følgende: 

   1. Valg af dirigent. 

   2. Formandens beretning. 

   3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

   4. Fastsættelse af kontingent 

   5. Valg af bestyrelsesmedlem. 

   6. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

   7. Valg af revisor + suppleant 

   8. Valg af 2-3 billedsekretærer. (gælder for 1 år af gangen) 

   9. Indkomne forslag. 

   10. Eventuelt. 
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stk. 3  Alle beslutninger træffes af flertallet af de fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved 

  simpel flertalsafgørelse.  

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 

  afholdes, når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet 

  anmodning herom. 

   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at den skriftlige  

  anmodning er kommet formanden i hænde. 

   Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i 

  foreningens lokaler samt ved udsendelse på mail/SMS til samtlige medlemmer, med  

  angivelse af tid, sted og dagsorden. 

   Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

   1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

   2. Forslag til behandling 

   Der skal være mindst 1 af stillerne til stede. 

   Ekstraordinær generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over  

  halvdelen af de fremmødte medlemmer) og ved håndsoprækning. Ved stemmelighed  

  bortfalder forslaget. 

   Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. 

 
 
§ 6 Økonomi, regnskab og revision 

stk. 1:    Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Kontingent skal være betalt senest 1. februar.  Kontingent 
  betales helårligt: fra 1/1 til den 31/12 - hvis der ikke betales rettidigt, mistes retten til  
  afbenyttelse af foreningens aktiver samt sit medlemskab.  

 
stk. 2:    Kontingent kan fastsættes ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. 
 
stk. 3:    Ægtefælle til et medlem betaler halvt kontingent for medlemskab.  
 
stk. 4:    Foreningens midler bruges til det generalforsamlingen/ bestyrelsen beslutter, i henhold til 
  formålsparagrafferne.  
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stk. 5:    Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, med kontrol af bilag,   
   kassebeholdning samt bankkontoudskrift. 

 
 

§ 7 Tegningsregler 

stk. 1:  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. 

§ 8 Vedtægtsændringer/ indkomne forslag 

stk. 1:  Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær og ekstraordinær   
  generalforsamling, når forslag hertil er indsendt rettidigt til bestyrelsen, og der på   
  pågældende generalforsamling er et flertal på 2/3 af de fremmødte herfor. 
 
stk. 2:  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde min.  

  7 dage før generalforsamlingen.  

§ 9 Opløsning 

stk. 1:  Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 

  halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte  

  stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 4 uger, indkaldes til  

  ekstraordinær generalforsamling, udelukkende med punktet om foreningens opløsning på  

  dagsordenen. Her kan foreningens opløsning, uanset de fremmødte medlemmers antal,  

  vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

   Såfremt foreningen opløses, overdrages foreningens midler til andre fotoaktiviteter på  

  foreningsplan. 

   Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende   

  generalforsamling, som nedsætter et udvalg af foreningens medlemmer til at realisere  

  foreningens materiel og aktiver på bedst mulig måde. Det resulterende beløb anvendes først 

  og fremmest til afvikling af evt. gæld. 

 

§ 10 Beslutninger 

stk. 1:  Hvor intet andet i vedtægterne er nævnt, træffes beslutninger ved simpelt flertal, hvilket vil 

  sige mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder det fremsatte 

  forslag. 

Stk. 2:  Generalforsamlingen eller bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte nødvendige udvalg og  

  opløse dem, herunder et udvalg bestående af 2-3 personer som billedsekretærer, som vælges 

  under §4, stk. 2, punkt 8 (billedsekretærer aftaler indbyrdes arbejdsfordeling) 
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  Både generalforsamlingen og bestyrelsen kan uafhængigt af hinanden nedsætte udvalg, samt 

  opløse dem. 

  Til generalforsamlingen kan udvalg nedsættes under eventuelt. 

  Generalforsamlingen finder udvalgsmedlemmer på generalforsamlingen , bestyrelsen finder 

  udvalgsmedlemmer ved forespørgsel til medlemmer. 

  Et udvalg består af mindst 2 medlemmer, kan disse ikke findes, opløses udvalget. 

   Ovennævnte paragraffer er gældende.     

   Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 24. februar 2022. 

 

_____________________________________________________________________ 

Dirigentens underskrift. 

 


