Ændret 15.5.2018

STANDARDVEDTÆGTER for Hodja Nørrebro Børnefilmklub
§ 1 NAVN
Klubbens navn er: Hodja Nørrebro Børnefilmklub
Klubbens hjemsted er: Københavns Kommune
§ 2 FORMÅL
Hodja Nørrebro Børnefilmklubs formål er, med danske, europæiske og internationale film som virkemiddel,
- at udvikle børn og unges livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt
- at sikre børn adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst før og nu
- at fremme integrationen og skabe et godt udgangspunkt for et positivt kulturmøde
- at lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier
- at skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund.
Filmklubben kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter inden
for det kulturelle felt.
§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages børn fra 8 år. Målgruppen for Hodja Nørrebro Børnefilmklub er Nørrebros 8-12
årige. Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med interesse for
filmklubarbejdet, eksempelvis lærere.
§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Medlemskontingentet giver ret til at deltage i klubbens
filmvisninger og andre arrangementer i klubbens regi.
§ 5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ret til at give møde og udøve
stemmeret på generalforsamlingen har de i henhold til § 3 optagne medlemmer eller deres forældre.
Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. maj, indkaldes senest 21 dage før afholdelse
med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden - hvis den adskiller sig fra den først udsendte - udsendes
senest 7 dage før afholdelse.
§ 6 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter
6. Valg af kasserer
7. Evt.
§ 7 FORSLAG
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud
for generalforsamlingens afholdelse.
§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når mindst 10 af
de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
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§ 9 BESTYRELSEN og tegningsret.
Filmklubbens bestyrelse består af 5-9 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen er valgt for 1 år.
Genvalg må gerne finde sted.
Fra bestyrelsesmøder tages referat, der godkendes af forpersonen. Foreningen tegnes af forpersonen og
kasserer.
§ 10 FORENINGENS ØKONOMI
Foreningens regnskabsår: Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. Juni
Hæftelse: Hodja Nørrebro Børnefilmklubs medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Hodja Nørrebro Børnefilmklub hæfter med dens respektive
formue. Hodja Nørrebro Børnefilmklubs medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
foreningen udover kontingentforpligtelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, men hæfter
ikke personligt for Hodja Nørrebro Børnefilmklubs økonomiske forpligtigelser.
§ 11 VEDTÆGTSÆNDRING, OPLØSNING
Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et evt. overskud, der skal gå til et
almennyttigt formål.

Vedtaget og underskrevet af bestyrelsen af 17/18 på ekstraordinær generalforsamling d. 15/5 2018.

Forkvinde Cecilie Eltong Mogen
Næstforkvinde Julie Breum Nielsen
Anja Bindesbøll
Mille Rude
Nadika Bulathsinhala
Liva Jensigne Due Asmussen
Mette Nyrup Stilling
Kasserer Tove Storm

