Vedtægter for Kultutten (tidligere Køs Frøen Nu)
§ 1. Navn og hjemsted
Stk 1. Foreningens navn er Kultutten (tidligere - Kys Frøen Nu).
Stk 2. Foreningens hjemsted er Svendborg kommune.

§ 2. Formål
Stk 1. Foreningens formål er at leje den tidligere værftskantine på Frederiksøen og tilhørende lokaler
til brug for sociale og kulturelle aktiviteter i bredeste forstand.

§ 3. Medlemskreds
Stk 1. Som medlemmer optages enhver, som vil arbejde for foreningens formål.
Stk 2. Indmeldelse sker ved at tegne en andel på minimum 500 kr. Hver andel er knyttet til en enkelt
person.
En andelshaver kan repræsentere en gruppe, en forening eller en virksomhed. En person kan ikke eje
mere end 1 andel. Medlemmerne hæfter kun for deres andel.
Stk 2. b Det er muligt at bliver brugermedlem med ret til at deltage i de demokratiske organer – men uden
ret til at booke lokaler. Disse medlemmer betaler 150 kr. pr. år. Unge under 25 betaler 75 kr. pr år.

§ 4. Generalforsamling
Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk 2. På generalforsamling træffes alle beslutninger af de fremmødte, der har tegnet en andel i
foreningen.
Stk 3. Møde- og stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling er alle personer, der har
været andelshavere i mindst 1 uge. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk 4. Dagsorden for generalforsamling skal minimum indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der kan desuden vælges suppleanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Stk.5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen
af de gyldigt afgivne stemmer).

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når andelshaverne finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over
for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen for en
1-årig periode, så længe lejemålet løber.
Stk 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk 1. Foreningens regnskabsår følger lejemålet.
Stk 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Der kan ikke optages lån i foreningens navn.
Stk 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue. Foreningens formue bruges til betaling af leje
etablering og drift af værftskantinen og de arealer som Kultutten har lejet.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk 1. Opløsning af foreningen finder sted, når Kultutten ikke længere har et lejemål til foreningens drift.
Stk 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning uden kontrakt anvendes til tilbagebetaling af
andele.
Stk.3. Ved foreningens opløsning indkaldes med 14 dages varsel til et afsluttende møde, hvor der tages
stilling til hvordan eventuelle resterende værdier i foreningen overdrages til beslægtede formål.
§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningen generalforsamling den 8. juni 2015 og justeret den 24. november 2015.

Dirigent:_______________________

