Vedtægter for Fæstningsbyen Fredericias Venner
§ 1 Navn
Foreningens navn er Fæstningsbyen Fredericias Venner
§ 2 Formål
Foreningens formål er:







At være talerør for at Fæstningsbyen Fredericia fastholder og udvikler sin status som
garnisonsby
At skabe mest mulig opmærksomhed omkring de værdier, der kendetegner Fredericia som
fæstning og garnisonsby
At sikre størst mulig folkelig forankring som afsæt til et fortsat konstruktivt og udviklende
samarbejde mellem by og garnison
At fremme kendskabet til og interessen for Fæstningsbyen Fredericias historiske traditioner
At bevare og udvikle disse, så Fæstningsbyen Fredericia forbliver et særligt og vigtigt
centrum i fortællingen om Danmark
At støtte arbejdet med at etablere et formidlingscenter, der fortæller Fæstningsbyen
Fredericias historie
§ 3 Drift af foreningen
Foreningens midler består af medlemskontingenter, gaver og andre indtægter. Administration
og ajourføring af medlemslister mv. samt protokollering af bestyrelsens møder kan varetages
af Fredericia Kommune.
§ 4 Medlemskab
Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, foreninger, firmaer og forretningsdrivende i øvrigt,
selskaber, organisationer og kommuner samt øvrige juridiske enheder, som kan tilslutte sig
foreningens formål.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og betales efter opkrævning.
Udmeldelse kan ske skriftligt til Fredericia Kommune senest 31. december. Manglende betaling
efter 1. juli og en påmindelse vil medføre udmeldelse. Enhver som har betalt kontingent og
som kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag er medlem af foreningen.
§ 5 Bestyrelsen
Foreningens arbejde ledes af en valgt bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling. I forbindelse med valget skal det så vidt muligt tilstræbes, at
medlemmerne bredt dækker foreningslivet, erhvervslivet, det traditionsorienterede og
formidlende virkefelt samt det politiske spektrum.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og medlemmerne kan genvælges. Tre
medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år.
Bestyrelsen er selvsupplerende med op til to suppleanter.
En bilagskontrollant samt en bilagskontrollantrevisor vælges hvert år på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når
mindst to medlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formanden – i vedkommendes
fravær – næstformanden stemmeudslaget. Bestyrelsen fører protokol over sine møder.
§ 6 Tegning – hæftelse
Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden. Disse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende
såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Formanden kan give kassereren

fuldmagt til selv at disponere over indeståendet på driftskontoen ved betalinger og overførsler.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 7 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling
være revideret af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant. Foreningens formue
skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
§ 8 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i Fredericia Kommune i april måned er foreningens
øverste myndighed. Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 %
af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.
Generalforsamlingen offentliggøres i dagspressen med tre ugers varsel med angivelse af
dagsorden.
§ 9 Generalforsamlingens dagsorden
Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller
på valg.
Dagsorden til generalforsamling skal være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af bilagskontrollant
9. Valg af suppleant for bilagskontrollant
10. Eventuelt
Personvalg og øvrige afgørelser sker ved skriftlig afstemning, såfremt flertallet af de
fremmødte medlemmer ønsker det. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves
personlig tilstedeværelse.
Ved afstemninger gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, med undtagelse af ændringer
af foreningens vedtægter og beslutning om foreningens opløsning jf. § 10 og 11
Forslag der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til
formanden senest otte (8) dage før generalforsamlingens afholdelse.
Det tilkommer hvert medlem at stemme. De i § 3 nævnte virksomheder, institutioner og
foreninger har hver kun en stemme. Ægtepar/samboende der betaler kontingent som sådan
har to stemmer.
§ 10 Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 11 Opløsning
Til foreningens oplæsning kræves at mindst halvdelen af samtlige foreningens medlemmer
stemmer derfor. Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen,
kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor

