LOVE OG VEDTÆGTER FOR RETZINABANDEN AF 30. MAJ 1987

§ 1. stk. 1
stk. 2

Foreningens navn er:

RETZINABANDEN AF 1987

Foreningens hjemsted er København med omegn.

§ 2.

Foreningens formål er at styrke venskabet mellem foreningens medlemmer, at samle disse til
regelmæssigt samvær omkring bordets glæder samt for foreningens midler at samle
medlemmerne til en fælles Grækenlands rejse.

§ 3.

Berettigede til optagelse i foreningen er alle medlemmer af den ærværdige hedengangne
forening Bromfisterne af 1982, deltagerne i den stiftende generalforsamling samt venner af
disse. Yderligere medlemmer kan optages, hvis en beslutningsdygtig generalforsamling
vedtager dette eller ved skriftlig rundspørge blandt foreningens medlemmer.
Optagelsesbetingelserne er:

Man skal kunne lide at rejse i Grækenland.
Man skal kunne lide at rejse mange sammen.
Man skal kunne drikke Retsina
Nyoptagne medlemmer betaler ved deres optagelse et
optagelsesgebyr, der står i relation til foreningens på det
tidspunkt opsamlede formue og antallet af medlemmer.

§ 4. stk. 1

Foreningen vælger en bestyrelse blandt sin midte. Under anvendelse af de gode erfaringer fra
den hedengangne Bromfisterforening af 1982 fik bestyrelsen følgende sammensætning på den
stiftende generalforsamling:
Formand:
Sekretær:
Kasserer:
PSHLU:

Hanne Berg Rosenmejer
Inge-Lise Hessel
Peter Hoffmeyer
Margrethe Høier

stk. 2

Formanden og sekretæren koordinerer ansøgninger om optagelse i foreningen samt andre
samlede aktiviteter såsom skovtur etc.

stk. 3

Sekretæren støtter formanden i hendes arbejde.

stk. 4

Kassereren modtager kontingentindbetaling og forvalter foreningens formue. Kassereren
aflægger hvert år ved regnskabsårets udløb et fuldgyldigt skriftligt driftsregnskab samt en
opstilling over foreningens status.
Dette regnskab skal være tilsendt samtlige foreningens medlemmer senest 1 måned efter
regnskabsårets udløb. Overtrædes denne frist påløber der dagbøder á 5,00 kr.
Regnskabsåret er at regne fra den 1. januar til den 31. december.

stk. 5

Foreningen nedsætter udvalg efter behov når dette skønnes opportunt. Til et udvalg kræves
mindst 2 medlemmer, der dog ikke begge må have fast ophold under samme tag, disse
optræder da på foreningens vegne.

§ 5. stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes, når medlemmerne ud fra deres spredte geografiske
bosætning kan enes om dette, det bør dog påstræbes at ske mindst en gang om året. Ingen fast
dagsorden vil være at fastsætte for ordinær generalforsamling, da denne fastsættes på ad hoc
basis.

stk. 2

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af foreningens medlemmer er til stede.

stk. 3

Enhver ændring af vedtægterne, herunder nedlæggelse af foreningen samt fordeling af
eventuelle opsamlede midler, skal vedtages med ¾ af stemmerne ved en beslutningsdygtig
generalforsamling.

stk. 4

Det er besluttet at dispensere fra almindelig foreningspraksis ved at gøre det lovligt at vedtage
ting under alle punkter på dagsordenen, samt ydermere, hvad der formentlig er mere
almindeligt, at lade være med at vedtage noget som helst.

§ 6. stk.1

Foreningens væsentligste indtægtskilde, uden hvilken det ville være overordentligt vanskeligt
at opfylde foreningens formål, er medlemskontingentet. Dette kontingent indbetales
regelmæssigt en gang om måneden, til den til enhver tid siddende kasserers postgirokonto.

stk. 2

Dette kontingent skal være at fastsætte til stort kr. 200,00, men kan ændres ved en
beslutningsdygtig generalforsamling.

stk. 3

Kontingentet anses for at være rettidigt indbetalt, hvis indbetaling til postvæsenet er sket
senest tredje søgnedag efter månedens begyndelse. Ved for sen indbetaling af kontingentet
påløber bøder i størrelser varierende fra kr. 10,00 til 50.00.

stk. 4

Det er herefter kassererens opgave at sørge for at forrente det indbetalte kontingent med 10 %
p.a. Dette sker ved investering i danske obligationer eller aktier.

§ 7.

Medlemmerne har pligt til på enhver måde, at optræde sådan, at de ikke på nogen måde
bringer foreningen, dens øvrige medlemmer eller foreningens formål - i det hele taget - i
miskredit i offentlighedens øjne. Overtrædelse af dette straffes med bøder.

§ 8. stk. 1

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftligt varsel til samtlige foreningens
medlemmer senest 2 måneder inden udmeldelsen ønskes at træde i kraft. I så tilfælde vil
refusion af indbetalt kontingent, dog uden renter, kunne foretages. Ved for sen eller helt
manglende udmeldelsesvarsel tilfalder indbetalt kontingent ubeskåret foreningens kasse.

stk. 2

Eksklusion af foreningen kan foretages såfremt et medlem er kommet mindst et halvt år i
restance med kontingentindbetalingen. Også i dette tilfælde tilfalder indbetalt kontingent
foreningens kasse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling
den 8. juli 2018.

