Vedtægter
for
Brugergruppen
Albatros

§ 1.
Foreningens navn er Brugergruppen Albatros.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune.
§ 2.
Foreningens formål er:
1. At varetage medlemmernes interesser overfor leverandører.
2. At opsamle og udvikle medlemmernes ønsker til nyudvikling, forbedring og vedligeholdelse af programmel
m.v.
3. At varetage kontakt mellem brugergruppens medlemmer og leverandører vedrørende generelle ændringer i det leverede programmel m.v.
4. At forestå andre arrangementer af fælles interesse for medlemmerne.
§ 3.
Som medlemmer kan optages virksomheder som nævnt i Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 2 nr. 5, 6 og 7. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dispensere fra ovennævnte. Dispensationen
skal i så tilfælde godkendes enstemmigt af bestyrelsen.
Optagelse af nye medlemmer kan vedtages af bestyrelsen med simpelt flertal.
Der betales fuldt kontingent for det år, hvori optagelse sker.
§ 4.
Det tilstræbes, at alle medlemmer af brugergruppen, der måtte ønske det, tillige er medlem af en undergruppe på max. 10 virksomheder.
Disse undergrupper etablerer sig med en kontaktperson og selvstændig økonomi for så vidt angår egne midler.
Kontaktpersoner er berettiget til deltagelse i “repræsentantskabsmøder” med relevante leverandører.
§ 5.

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til formanden eller ved mundtlig meddelelse på et
møde i foreningen. Udmeldelse skal ske med mindst seks måneders varsel til et regnskabsårs udløb.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Eksklusionen skal i så tilfælde godkendes enstemmigt af bestyrelsen.
Der betales fuldt kontingent for det år hvori udmeldelse eller eksklusion sker.
§ 6.
Medlemmerne betaler et kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og forfalder umiddelbart herefter til betaling.
Undlader et medlem at betale kontingent trods påkrav herom, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende
medlem.
§ 7.
Foreningens anliggender varetages af en formand samt to til fire bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på
den ordinære generalforsamling.
Formanden er på valg hvert år, medens halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel i
ulige år.
Bestyrelsen vælger af sin midte kasserer og sekretær.
Genvalg kan finde sted.
§ 8.
Blandt medlemmerne vælges en godkendt revisor, der reviderer foreningens regnskaber.
Revisoren vælges på den ordinære generalforsamling.
§ 9.
Der afholdes møder i foreningen efter bestyrelsen skøn.

Af nævnte møder skal der afholdes et møde inden udgangen af december måned hvert år, hvor generalforsamlingen foretages.
Alle møder i foreningen indkaldes ved mail af sekretæren med mindst fjorten dages varsel.
Såfremt nævnte varsel af særlige grunde ikke overholdes, kan der ikke foretages beslutninger under henvisning til paragraf 17.
§ 10.
Den årlige generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
§ 11.
Der kan afgives stemme ved fuldmagt, dog således at ethvert medlem kun kan afgive sin egen samt en
stemme yderligere.
§ 12.
Alle forslag på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre særlig majoritet er krævet.
§ 13.
Over alle møder i foreningen udsender sekretæren referat senest fjorten dage efter mødet.
§ 14.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Foreningens første regnskabsår løber dog fra 8. juli 1987 til 30. juni 1988.
§ 15.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer.
§ 16.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.
§ 17.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de mødte medlemmer.
Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af samtlige medlemmer.
I tilfælde af opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens formue.
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Således vedtaget på foreningens generalforsamling i Odense, den 4. november 2011.
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formand

Søren Holst
sekretær

Jens Green
kasserer

Kristen Stagstrup
dirigent

