Vedtægter for Dansk Vandrelaugs Københavns Afdeling
§ 1.

Navn og hjemsted
Afdelingens navn er Københavns Afdeling under Dansk Vandrelaug.
Afdelingens hjemsted er København.

§ 2.

Tilhørsforhold
Afdelingen er en lokalafdeling underlagt Dansk Vandrelaugs love.

§ 3.

Formål
Afdelingen skal medvirke til gennemførelse af Dansk Vandrelaugs formål, herunder:
a. virke for udbredelsen af et sundt fritidsliv med hovedvægten lagt på vandreture.
b. være rammen om et alsidigt foreningsarbejde.

§ 4.

Medlemsskab
Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af Dansk Vandrelaug, som bor i postnumrene nævnt i bilag 1. Afdelingen omfatter
København, Frederiksberg samt en række tilstødende kommuner mod syd og vest.

§ 5.

Kontingent
Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent, men kan opkræve
deltagerbetaling til gennemførelse af udgiftskrævende aktiviteter.

§ 6.

Generalforsamling
Hvert år i marts måned afholdes generalforsamling.
Indkaldelsen sker i Dansk Vandrelaugs blad senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet.
Vedrørende behandling af ændringsforslag til Dansk Vandrelaugs love, se reglerne i Dansk Vandrelaugs love.

§ 6.1

Medlemmer på 18 år og derover med det seneste medlemsblad påført medlemsnummer er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.
Det er kun muligt at have stemmeret og være valgbar i een afdeling.

§ 6.2

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formandens beretning.
3.
Orientering fra kredsene.
4.
Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab.
5.
Indkomne forslag.
6.
Fremtidigt arbejde.
7.
Valg:
a. afdelingsformand
b. øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
c. revisorer og suppleanter
d. landsmødedeltagere, se landsforeningens love
8.
Evt.

§ 6.3

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt flertal. Til
vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 og ved opløsning af afdelingen mindst 3/4 af de afgivne stemmer jf. § 12.
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§ 6.4

Afdelingens formand vælges for 2 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer vælges ligeledes for 2 år og afgår med halvdelen
hvert år. Suppleanter vælges for 1 år. Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning fra 20 af afdelingens stemmeberettigede
medlemmer. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel i Dansk Vandrelaugs blad, med angivelse af de emner, man ønsker
behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest tre måneder efter, at anmodningen er modtaget.
Vedtægtsændringer kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

---§ 8.

Bestyrelsen
Afdelingen ledes af bestyrelsen, der består af afdelingsformand og mindst 4 bestyrelses-medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller fra
mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Beslutninger om
dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved
stemmelighed uden formandens tilstedeværelse kan det rejste spørgsmål ikke vedtages.
Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere afdelingen, samt varetage afdelingens tarv i overensstemmelse med afdelingens
formål. Bestyrelsen udarbejder en funktionsbeskrivelse, som beskriver de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver i
valgperioden.
Bestyrelsen arbejder under ansvar overfor Dansk Vandrelaugs styrelse. Den kan ikke forpligte Dansk Vandrelaug og må i alle sager
af større eller principiel betydning indhente styrelsens godkendelse.

§ 9.

Regnskabet
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til Dansk Vandrelaug. Afdelingen
kan foretage henlæggelser til specielle afdelingsformål.

§ 10.

Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer også kan vælges uden for bestyrelsen.

§ 11.

Aktivitetskredse
Bestyrelsen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse og revisor.
Kredsen kan opkræve kontingent til dækning af kredsens udgifter. Det er et krav, at man er medlem af Dansk Vandrelaug for at være
medlem af en kreds.
Vedtægter og regnskab skal godkendes af bestyrelsen, og ændringer i ledelsen skal meddeles bestyrelsen.
Ingen kredse kan forpligte afdelingen, men må alene hæfte med sin egen formue.
Ophæves en kreds tilfalder dens formue afdelingen.

§ 12.

Afdelingens opløsning
Afdelingen kan opløses, når en i denne anledning indkaldt generalforsamling jf. § 7 vedtager dette med mindst 3/4 af de afgivne
stemmer. Ved opløsning tilfalder aktiverne Landsforeningen.

§ 13.

Vedtægternes gyldighed
Ændringer og tilføjelser til disse vedtægter skal behandles og vedtages på en generalforsamling, men er kun gyldige, hvis Dansk
Vandrelaugs styrelse og Naturstyrelsen efterfølgende godkender dem.

§ 14.

Afdelingens midler
Afdelingens midler kan anbringes i pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom efter bestyrelsens beslutning.
Økonomisk tegnes afdelingen af formanden og kassereren. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes afdelingen af formanden og
kasseren i forening efter at et forslag herom er besluttet på en generalforsamling og bekræftet på en efterfølgende
generalforsamling.
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