
	  

Vedtægter for Jammerbugt Flettekreds 
 
Godkendt på stiftende generalforsamling, september 2006. 
Revideret og godkendt med tilføjelser i pkt. 1, februar 2009. 
Revideret og godkendt med tilføjelser i pkt. 1, 4, 6, 7 og 9, februar 2015. 
 

1. Foreningens navn, hjemsted og formål 
Foreningens navn er Jammerbugt Flettekreds med hjemsted i Jammerbugt 
Kommune. 
Foreningen har til formål at formidle kendskab og erfaring inden for pilefletning 
såvel traditionelle som moderne fletteteknikker. For at formidle kendskab, står 
Flettekredsen bag Pilefestival Bratskov én gang årligt i Parken på Bratskov, så 
længe interessen fra publikum og Flettekreds er til stede. 
Det tilstræbes, at Pilefestival Bratskov afholdes sidste lørdag i juli. 

 
2. Medlemskab 

Som medlemmer optages alle, der er interesserede i at flette med pil. 
 

3. Regler for ind- og udmeldelse 
Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 

 
4. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes en årlig 
generalforsamling i februar måned. Bestyrelsen indkalder til ordinær 
generalforsamling med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel ved 
offentliggørelse på hjemmesiden. 
Stemmeberettigede er de fremmødte medlemmer af foreningen. 

 
5. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 2/3 af 
foreningens medlemmer. 
Der skal indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 

 
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter: 

• Valg af dirigent. 
• Bestyrelsens beretning. 
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
• Fastsættelse af kontingent. 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 



	  

• Valg af bilagskontrollant og -suppleant. 
• Behandling af indkomne forslag. 
• Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen 
skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 
7. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter. 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år, alle for 2 år ad gangen. 
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter 
generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

 
8. Tegningsret 

Formand og kasserer tegner foreningen. 
 

9. Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Regnskabet påtegnes af én bilagskontrollant og underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
10. Vedtægtsændringer 

Forslag til ændring af vedtægter skal foreligge bestyrelsen senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
Forslaget vedtages ved alm. flertal blandt de fremmødte til generalforsamlingen. 

 
11. Foreningens midler 

Når kontantbeholdningen overstiger kr. 500, indsættes beløbet i pengeinstitut. 
 

12. Overskud ved drift/ophør 
Eventuelt overskud tilfalder foreningen selv. 
Overskud ved opløsning af foreningen tilfalder anden folkeoplysende virksomhed i 
Jammerbugt Kommune. 


