Vedtægt for Mandøforeningen.

Nedennævnte vedtægt erstatter ” Love for Mandøforeningen ” underskrevet 28.7. 1935.
§ 1 Mandøforeningen har hjemsted på Mandø I Esbjerg kommune.
§ 2 Foreningens formål:
- At samle beboerne på Mandø og andre med tilknytning til eller interesse for øen og dens
beboere.
- At udbrede kendskab til øens historie og natur samt skikke og traditioner.
- At virke for at arrangere oplysende foredrag m.m. eksempelvis i forbindelse med øens
hjemstavnsfest.
- At eje og arbejde for Møllens beståen som øens vartegn. Med skyldig hensyn hertil kan
Mandøforeningen indgå bindende aftale om udleje af Møllen med det formål at skabe
indtægter til Møllens fortsatte beståen.
- At arbejde for bevarelse af de til foreningen skænkede kulturminder, så som stormflodssøjle
og mindesten.
§ 3 Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år og går ind for foreningens formål.
Medlemmerne betaler kontingent efter generalforsamlingens beslutning.
Ingen medlemmer hæfter for foreningens gæld.
§ 4 Regnskabet:
Regnskabet følger kalenderåret. På generalforsamlingen fremlægges regnskabet til
godkendelse, og kontingentet fastsættes efter forslag fra bestyrelsen.
Medlemskontingentet betales i januar måned for indeværende kalenderår.
Medlemmer der står i restance slettes af medlemslisten.
Ind og udmeldelse må ske til kassereren.
§ 5 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år i juli måned i forbindelse med hjemstavnsfesten. Indkaldelse sker i MandøPosten og ved opslag ved Brugsen senest 14 dage før.
Forslag som ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 1.7.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning, herunder nyt fra Møllen.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af bestyrelsens forslag.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det næste kalenderår.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisor suppleant

11. Evt.
Afstemning:
Hvis ikke andet er bestemt i vedtægten, gælder simpelt stemmeflertal. I almindelighed stemmes
ved håndsoprækning, men skriftligt på forlangende af mindst fem medlemmer. Ved personvalg
stemmes skriftligt på forlangende af et medlem.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Bestyrelsen:
Bestyrelsen varetager den daglige drift.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen
Lige årstal vælges 3, ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges hvert år 1. og 2. suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem.
§ 7 Vedtægten:
Ændringer i vedtægten kan foretages på en generalforsamling, når forslag herom vedtages med
2/3 majoritet af de afgivne stemmer, samt på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, indkaldt med mindst 14 dages varsel, vedtages med almindeligt
stemmeflertal.
§ 8 Møllen:
Mandø Mølle er foreningens ejendom. Der er oprettet en speciel Mølle konto til løbende
vedligehold. Overførte beløb kan ikke tilbageføres.
Bestyrelsen udpeger et møllelav ( arbejdsgruppe ) til varetagelse af Møllens vedligehold.
Møllelavet består af min. 5 personer medforskellig ekspertise, heraf min. 2 bestyrelsesmedlemmer. Møllelavet har reference til bestyrelsen. Større renoveringsopgaver godkendes af
generalforsamlingen.
§ 9 Opløsning:
Opløsning af foreningen kan kun ske, når bestyrelsen fremsætter forslag herom på en ordinær
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og forslaget derefter
vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer, eller kan på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling skriftlig indkaldt med mindst 14 dages varsel, vedtages med 2/3
majoritet af de tilstedeværende medlemmer.
Ved opløsning skal foreningens midler og ejendomme overdrages til en person, forening,
selskab, institution eller offentlig myndighed, der i størst mulig omfang opfylder foreningens
formål som anført i § 2.
Esbjerg Kommune skal godkende den person m.v., som foreningen i forbindelse med
opløsningen ønsker at overdrage foreningens midler, idet Esbjerg Kommune i den forbindelse
skal sørge for, at foreningens formål i størst mulig omfang videreføres.
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