VEDTÆGTER FOR SAMSØ-AARHUS FORBINDELSEN
§ 1 Navn og hjemsted:
1.1 Foreningens navn er Samsø-Aarhus Forbindelsen.
1.2 Foreningen er hjemmehørende på Samsø.
§ 2 Formål:
1.1 Foreningens formål er at skabe større samhørighed mellem Samsø og Aarhus til fordel for borgere,
virksomheder og andre, så der bliver nemmere adgang til at benytte sig af hinandens tilbud. Det er
foreningens mål at få etableret en helårs færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus.
§ 3 Medlemmer:
3.1 Alle fysiske og juridiske personer, som ønsker at virke for foreningens formål, kan optages.
3.2 Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt eller på den måde, bestyrelsen har fastsat. Udmeldelse kan ske
uden varsel og uden refusion af evt. kontingent. Manglende betaling af kontingent betragtes som
udmeldelse.
3.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis dette optræder illoyalt eller på anden måde
modarbejder foreningens formål eller arbejde.
3.4 Alle medlemmer har en stemme på generalforsamlingen. Der kan udstedes fuldmagt.
§ 4 Generalforsamling:
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
marts eller april.
4.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirig ent.
3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
4.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske, så den er kommet frem til medlemmerne eller ved
annoncering i relevante medier senest 14 dage inden afholdelse.
4.4 Indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen, når de er modtaget senest 7 dage inden
generalforsamlingen.
4.5 Afgørelser med afstemning på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal. Afstemning kan ske
mundtligt, men skal ske skriftligt hvis et eller flere medlemmer ønsker dette.
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4.6 Eventuel ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når minimum 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Der tages udgangspunkt i samme dagsorden som under 4.2.

§ 5 Kontingent – økonomi og regnskab:
5.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Første år efter stiftende generalforsamling fastsættes
det dog af den valgte bestyrelse.
5.2 Bestyrelsen kan prisfastsætte alle andre ydelser, som foreningen måtte udbyde direkte eller indirekte.
5.3 I det omfang foreningen vælger at udøve virksomhedslignende drift, skal dette ske under forhold
svarende til en selvstændig virksomhed.
5.4 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 6 Revision:
6.1 Den generalforsamlingsvalgte revisor kan være et medlem eller et ”revisionsselskab”. Såfremt det er et
medlem, kan bestyrelsen beslutte at få assistance fra et ”revisionsselskab”.
6.2 Revisor vælges for et år ad gangen.
§ 7 Hæftelse:
7.1 Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.
7.2 Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§ 8 Tegningsret:
8.1 Foreningen tegnes af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 9 Bestyrelsen og suppleanter:
9.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
9.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der er henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg. Det
afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg efter den stiftende generalforsamling eller ved ekstraordinær
supplering af bestyrelsen.
9.3 Bestyrelsen skal konstituere sig på generalforsamlingen eller førstkommende bestyrelsesmøde herefter
med formand, kasserer og sekretær.
9.4 Der kan vælges to suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant, som begge vælges for 1 år ad
gangen. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
9.5 Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, suppleres bestyrelsen via suppleanterne. I fald der ikke er
suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig ekstraordinært med et medlem af foreningen. Disse
ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer er dog på valg ved førstkommende generalforsamling.
9.6 Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde.
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9.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed tæller
formandens stemme dobbelt.
9.8 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referater af møderne.
§ 10 Beslutning om vedtægtsændring og ophør:
10.1 Forslag om vedtægtsændringer skal fremsættes som et rettidigt indkommet forslag til en
generalforsamling og skal vedtages med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
10.2 Forslag om foreningens ophør skal fremsættes som et rettidigt indkommet forslag til en
generalforsamling og skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Såfremt dette ikke
vedtages, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter den
første generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
10.3 Ved ophør doneres foreningens eventuelle formue til anden forening eller organisation på Samsø, der
fremmer rammevilkårene m.m. for borgere og virksomheder med tilknytning til Samsø.
*****************
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. november 2012
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