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FORENING AF GARANTER I LØKKEN SPAREKASSE

Vedtægter for Foreningen Garantloekken
1.

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Garantloekken.

1.2

Foreningens hjemsted er Løkken.

2.

Formål

2.1

Foreningens formål er at varetage medlemmernes ideelle interesser i forbindelse med Finansiel Stabilitet A/S
overtagelse af aktiviteterne i Løkken Sparekasse den 2. marts 2009.

2.2

Foreningen kan optræde som repræsentant for garanterne i Løkken Sparekasse, herunder i forhold til et eller
flere civile søgsmål i forbindelse med tab som garanterne er eller måtte blive påført.

3.

Medlemmer

3.1

Garanter i Løkken Sparekasse kan være medlem i foreningen.

3.2

Herudover kan enhver, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag være støttemedlem i foreningen.
For at blive støttemedlem indbetales et støttebidrag på minimum 100 kr.

3.3

Ved tilmelding til foreningen betaler medlemmer et tilmeldingsgebyr på 100 kr. Støttemedlemmer betaler ikke
tilmeldingsgebyr.

3.4

Om nødvendigt opkræves af foreningens medlemmer et årligt medlemskontingent. Dette fastsættes i så fald af
bestyrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen.
Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, med mindre bestyrelsen
træffer anden bestemmelse.

3.5

Et medlem eller støttemedlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller generelforsamlingens lovlige
beslutninger, eller som modarbejder foreningens formål kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

4.

Generalforsamling

4.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2

Ethvert medlem af foreningen har møderet på generelforsamlingen, medmindre medlemmet et i kontingentrestance. Støttemedlemmer har ikke møderet, medmindre andet bestemmes af bestyrelsen.

4.3

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og beslutninger træffes ved simpelt relativt stemmeflertal,
medmindre andet følger af vedtægterne.

4.4

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, senest i marts måned. Generalforsamlingen med
dagsorden indkaldes via e-mail til den af medlemmerne opgivne mailadresse med senest 30 dages varsel.
Indkaldelsen vil endvidere fremgå af foreningens hjemmeside.

4.5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Godkendelse af regnskab
4) Fastsættelse af et eventuelt kontingent
5) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

4.6

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være skriftlige og begrundede, og tilstilles bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.7

Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt, såfremt dette begæres af foreningens bestyrelse eller
revisor eller mindst 25 medlemmer. I så fald afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage
efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige og begrundede begæring om afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling.

4.8

Et medlem kan møde ved fuldmægtig på generalforsamlingen. Fuldmagten skal i så fald være skriftlig og
dateret. En fuldmægtig kan ikke repræsentere mere end ét medlem.

4.9

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5.

Ledelse

5.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

5.2

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

5.3

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter endvidere en forretningsorden.

5.4

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt relativt stemmeflertal.

6.

Hæftelse

6.1

Foreningens medlemmer, støttemedlemmer eller bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

6.2

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen, med dennes til enhver tid hørende formue.

7.

Tegningsret og prokura

7.1

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden,
eller af den samlede bestyrelse.

7.2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

8.

Regnskab og revision

8.1

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

8.2

Foreningens regnskab revideres af foreningens revisor.

9.

Vedtægtsændringer

9.1

Ændring af foreningens vedtægter kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

10.

Opløsning

10.1

Beslutning om foreningens opløsning kræver samme stemmetal som ændring af foreningens vedtægter.

10.2

Ved opløsning udloddes foreningens nettoformue i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. marts 2009.

