Vedtægter for Foreningen Kristne Singler 2017
§ 1 Navn
Foreningens navn: Foreningen Kristne Singler
§ 2 Formål m.v.
Foreningens formål er:
At samle 25-70 årige kristne enlige i et socialt fællesskab.
At være et forum, hvor nogle af den enliges sociale behov imødekommes: nye venner, fælles oplevelser,
hygge og inspiration.
Arrangementer foregår fortrinsvis på Sjælland
Alkoholpolitik: Der kan serveres vin, øl i forbindelse med spisning. Derudover serveres ikke vin, øl eller
spiritus.
§ 3 Medlemskab – økonomi
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, og er gyldig når kontingent er betalt.
Øvre aldersgrænse for optagelse af medlemmer er 65 år. Medlemmer kan forblive i foreningen også efter
dette tidspunkt.
Bestyrelsen har ret til – med behørig begrundelse – at ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens
formål og vedtægter.
Kontingentet fastsættes på ordinær generalforsamling.
Kontingentet betales forud for resten af kalenderåret.
Medlemskab ophører automatisk ved restance på 1 kvartal, dog skal der gives mindst 1 påmindelse ved
restancen.
Foreningens likvide midler, der ikke er nødvendigt for foreningens aktuelle drift, opbevares på bank – eller
girokonto.
Bestyrelsen kan disponere over foreningens indtægter og formue i henhold til formålet jf. § 2.
I økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og kasserer.
§ 4 Bestyrelsesvalg
Til at styre foreningens aktiviteter vælges en bestyrelse på 4 personer. Herudover vælges op til 2
suppleanter. Valg sker på ordinær generalforsamling jf. § 5. Valgbare er personer, der er medlem af
foreningen.
2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 5 Årlig generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i 1. kvartal. Ordinær generalforsamling afholdes med
mindst 14 dages varsel.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen og
udsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Drøftelse af arbejdet
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Drøftelse og afstemning af eventuelle forslag til vedtægtsændringer
9. Valg af bestyrelse

10. Valg af 1. suppleant og eventuel 2. suppleant
11. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant
12. Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker
dette.
Der indkaldes senest 1 uge før ekstraordinær generalforsamling afvikles.
§ 7 Ophævelse
Ved Foreningens ophævelse tilfalder aktiver et kristent hjælpearbejde udvalgt af bestyrelsen.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 2000.
Ændringer er senest vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. januar 2015.

