Foreningsvedtægter
1

§1
Navn og Hjemsted
Stk.1 . Navn: Qigong & Taiji Yangsheng Center / Qigong klubben i Aarhus
Forkortet: QTYC / AA
I Daglig Tale: Qigong klubben i Aarhus
Stk.2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

§2
Foreningens Formål
Stk. 1. Foreningens formål, er at være et forum, som arbejder for at fremme kendskabet til og
mulighederne for udøvelse af Qi Gong & Taiji, klubben vil også forestå forskellige typer
arrangementer for sine medlemmer i forbindelse med relevante temaer, som harmonerer med
foreningens formål og alment medvirke til styrkelse af helbred, samt udvikling og velbefindende
for medlemmerne.
§3
Medlemskreds og Kontingent
Stk. 1. Som medlem i foreningen QTYC/ AA, Qi Gong klubben i Aarhus, kan alle QiGong&Taiji
interesserede optages.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen, på den årlige generalforsamling.
Stk.3. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af foreningen i tilfælde af manglende betaling
af medlemskontingent eller ved misbrug af foreningens navn.
§4
Generalforsamling
Stk.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via E mail.
Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden,
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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Stk. 3. Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan stemmes ved personligt
fremmøde eller ved fuldmagt. Hver fremmødt kan dog kun medbringe to fuldmagter.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 2. og 3..
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
10. Valg af revisor.
11. Evt. nedsættelse af udvalg.
12. Eventuelt.
Stk. 5.Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal. Dog jf. § 9 stk. 1.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes inden en måned, når mindst 2/3 medlemmer skriftlig stiller krav herom. Indkaldelsen
skal indeholde dagsorden og motivation for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 8. Afstemninger:
Generalforsamlingsbeslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer
incl fuldmagter.
Stk. 9. Adgang til foreningens generalforsamling, har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
§5
Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer der vælges
på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Bestyrelsen kan genvælges.
Stk.2. Formand samt to bestyrelsesmedlemmer, er på valg i lige år
Stk.3. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år
Stk. 4. På generalforsamlingen kan endvidere vælges en eller flere suppleanter, som har ret til at
deltage i i foreningens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, samt en revisor. Disse valg gælder
kun for et år af gangen
Stk.5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger .
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Stk.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder, konstituerer sig selv.
Stk.7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved
stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Stk. 8. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald, næstformanden.
Stk. 9. For hvert bestyrelsesmøde udfærdigedes et referat over vedtagne beslutninger. Referatet
skal foreligge senest 14 dage efter bestyrelsesmødet.
Stk. 10. Bestyrelsen er ansvarlig over for Aarhus kommune, for anvendelse af det herfra
modtagne tilskud, for anviste lokaler, m. v., for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Stk. 11. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter
folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser der påhviler foreningen i øvrigt, hæfter alene med
den til enhver tid eksisterende formue.

§6
Regnskab og Revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab udsendes samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.

§7
Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende, af formand og kasserer.

§8
Paraplyorganisation
Stk. 1.Det er foreningens mål, at være tilmeldt under DGI.
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§9
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Stk.2.Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de
til stadighed opfylder folkeoplysningens krav.
§10
Opløsning
Stk.1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, indkaldt med dette for øje,
med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk.2.Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til
sundhedsfremmende foranstaltninger i Aarhus kommune.
Dato og Underskrift
Således godkendt på Ordinær Generalforsamling den __________________2014
Formandens navn og underskrift

Referentens navn og underskrift

Med henvisning fra Aarhus Kommune, Sport & Fritid, er Stk. 11 i § 5 og Stk. 2 i § 9, blevet
tilføjet Vedtægterne, som en nødvendig præcisering, for at foreningen kan godkendes, jævnfør
lov om folkeoplysningsloven (§ 31 Stk. 2)

