
Vedtægter for Næstved Fotoklub.  

1. Klubbens navn er Næstved Fotoklub.  

2.1. Klubbens formål er at fremme interessen for fotoarbejde og hjælpe  

medlemmerne i fotografisk henseende.  

2.2. Formålet søges opnået ved afholdelse af møder, foredrag, fototure,  

Konkurrencer, ved fremlæggelse af billedmapper, samt ved afholdelse af ”International 

Fotosalon The Golden”, ved venskabeligt samvær medlemmerne imellem, hvor der 

gennem saglig billedkritik udveksles råd og vejledning.  

2.3. Næstved Fotoklub ejer og driver internetdomænet  www.naestvedfotoklub.dk  

Næstved Fotoklub ejer og driver internetdomænet www.the-golden.dk 

3.1. Alle interesserede kan optages som aktive eller passive medlemmer.  

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.  

3.2. Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent og kan deltage i alle klubbens  

arrangementer. På generalforsamlingen har de stemmeret og er  

valgbare.  

3.3. Passive medlemmer betaler særligt kontingent og kan deltage i arrange-  

menter af selskabelig karakter.  

Til generalforsamlingen har de møderet, men ikke stemmeret, og de er  

Ikke valgbare til bestyrelsen.  

3.4 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler 

½ kontingent. 

3.5. Medlemmerne er ansvarlige for at deres e-mail adresser er opdateret.  

4.1. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kasseren.  

4.2. Et medlem, der modarbejder klubbens interesser eller skader dens  

omdømme, kan ekskluderes af klubben. Dette kan kun ske på en gene-  

ralforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer  

derfor.  

5.1. Kontingentet fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen og betales halvårligt.  

http://www.nfklub.dk/
http://www.the-golden.dk/


5.2. Kontingentet indbetales forår senest 28/2 og efterår senest 30/8 på klubbens 

bankkonto, Mobilepay eller kontant til klubbens kasser.  

5.3. Et medlem der er ikke har indbetalt 2 mdr. efter forfaldsdag, betragtes som 

udmeldt, dog først efter resultatløst påkrav.  

6.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.  

6.2. Indkaldelse til generalforsamling sker på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i 

klubbens lokaler, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse  

6.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde  

følgende punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.  

4. Kasseren fremlægger budgetforslag for det kommende  

regnskabsår.  

5. Indkommende forslag.  

6. Valg af formand. (jf. 9.2. )  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (jf. 9.2. )  

8. Valg af bestyrelsessuppleant. ( jf. 9.4. )  

9. Eventuelt.  

6.4. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før 

generalforsamlingen.  

6.5 Der kan ikke træffes beslutninger under "Eventuelt".  

7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det  

nødvendigt, eller når 2/3 af de aktive medlemmer fremsender skriftlig  

motiveret begæring herom.  

7.2. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling som i pkt. 6.2.  

8.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  

8.2. Sagerne på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmetal.  

I tilfælde af stemmelighed foretages der efter fornyet debat en ny  

afstemning. Er der herefter stadig stemmelighed, er forslaget  



forkastet.  

8.3. Lovændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stem-  

meberettigede medlemmer, stemmer for.  

8.4. Stemmeafgivningen pr. brev eller fuldmagt kan ikke ske.  

8.5. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét medlem forlanger  

det.  

9.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen.  

9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at formand, sekretær og 

billedsekretær vælges på lige årstal, mens kasseren og bestyrelses- medlem vælges på 

ulige årstal.  

9.3. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.  

9.4. Der vælges hvert år bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant. 

9.5. Genvalg kan finde sted.  

10.1. Klubben ledes af den valgte bestyrelse.  

10.1. Formanden, indkalder til bestyrelsesmøder. Møder skal endvidere  

afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden  

herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede.  

10.4. Bestyrelsen administrerer klubbens midler.  

10.3. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.  

 

10.5. Bestyrelsen nedsætter udvalg blandt medlemmerne til løsning af  

bestemte opgaver.  

11.1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  

11.2. Regnskabet kontrolleres af den af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant. 

som senest 14 dage før generalforsamlingen modtager regnskabet af kasseren.  

12.1. Klubbens opløsning skal ske på en generalforsamling med mindst  

2/3 majoritet af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og det skal meddeles i 

forvejen i dagsordenen, at klubben tænkes opløst. 

 



 

  

12.2. Opløses klubben, tilkommer det generalforsamlingen at afgøre, hvor-  

ledes de eksisterende beholdninger skal anvendes, men det skal enten  

ske til lignende formål som klubbens eller til fordel, for velgørende  

institution i Næstved.  

12.3. Klubbens protokoller m.v. skal ved klubbens opløsning afleveres til  

Næstved Arkiverne. Det tilfalder den sidste bestyrelse at tilse, at det sker. 

  

Redigeret og vedtaget på generalforsamlingen  

Næstved den 20. august 2020 

 

Freddie Hansen - Karsten Madsen - Mariann Jensen Düring - Michael Holm Hansen - 

Flemming Mejneche - Allan Jensen - Mogens Hansen 


