Vedtægter for Foreningen Cool East
1.

Foreningens navn, hjemsted og formål

1.1.

Foreningens navn er Foreningen Cool East, forkortet Cool East.

1.2.

Foreningens hjemsted er Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst, beliggende i Aalborg
Kommune.

1.3.

Foreningens formål er i videst muligt omfang at skabe mulighed for kulturelle og sportslige
aktiviteter i Aalborg Øst med Aalborg Pirates A/S som platform og facilitator, for at skabe
samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst. Herudover skal foreningen forestå administration og indhentelse af sponsorater til
foreningen.
Foreningens formue skal ske i overensstemmelse med følgende fordelingsnøgle:
Sponsorat til Aalborg Pirates A/S (70 %)
Kulturelle og sportslige aktiviteter i Aalborg Øst (25 %)
Administration (5 %)
Modtager foreningen en øremærket donation til et bestemt formål, skal der ses bort fra
ovenstående fordelingsnøgle.

2.

Medlemskreds

2.1

Optagelse af nye medlemmer finder sted som følger:

2.1.1

Forslag til optagelse af et nyt medlem sendes til foreningens formand. Formanden foranlediger medlemsforslaget fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage inden næste bestyrelsesmøde.

2.1.2

Et medlemsforslag kan ikke imødekommes, såfremt der til formanden inden næste bestyrelsesmøde eller under næste bestyrelsesmøde fremsættes en begrundet mundtlig eller
skriftlig indsigelse fra blot ét bestyrelsesmedlem.

2.1.3

Fremsættes der ikke forud for eller på bestyrelsesmødet indsigelse mod medlemsforslaget,
optages medlemsforslaget som medlem af foreningen og inviteres til at deltage fra og med
det næstkommende møde i foreningen.

2.2

Udmeldelse og eksklusion:

2.2.1

Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst ved skriftlig meddelelse til formanden.
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2.2.2

Bestyrelsen og foreningens medlemmer kan stille forslag om at et medlem ekskluderes. Til
vedtagelse af eksklusion af et medlem kræves at 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt
tilslutter sig dette. Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

2.3

Foreningens medlemmer skal betale kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes af foreningens bestyrelse.

3.

Møder

3.1.

Der afholdes 6 - 8 styregruppemøder årligt. Møderne afholdes hos Aalborg Pirates A/S,
Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst, medmindre forholdene kræver andet.

3.2.

Der er tavshedspligt over for tredjemand med hensyn til det på møderne drøftede. Der optages ikke referat.

3.3.

Generalforsamlingen kan være sammenfaldende med et møde. I så fald finder reglerne om
indkaldelse til generalforsamling anvendelse for det pågældende møde.

4.

Generalforsamlingen

4.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned,
dog tidligst 1. september 2016, og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan
ske elektronisk.

4.3.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, forudsat at medlemmet har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Godkendelse af tidligere valgt statsautoriseret revisor eller valg af ny
Eventuelt

4.5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni det pågældende år for at blive behandlet på generalforsamlingen.

4.6.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
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4.7.

På generalforsamlingen skal mindst halvdelen af det samlede antal stemmeberettigede
medlemmer være til stede (quorum), for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

4.8.

Såfremt quorum ikke er opfyldt, men forslaget vedtages med halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer, kan dirigenten med bestyrelsens samtykke indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med halvdelen af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer uden krav om opfyldelse af
quorum.

4.9.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

5.

Ekstraordinær generalforsamling

5.1.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning
om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

5.2.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6.

Foreningens daglige ledelse

6.1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af mindst 3 medlemmer,
samt den administrerende direktør i Aalborg Pirates A/S. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.

6.2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.3.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen
af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

6.4.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

6.5.

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet
senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
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7.

Indstilling af kandidat til bestyrelsen i Aalborg Pirates A/S

7.1.

Bestyrelsen indstiller ved valg til bestyrelsen i Aalborg Pirates én kandidat, som opstilles til
valg.

7.2.

Bestyrelsen er ikke forpligtet til at opstille et medlem af Foreningen Cool East som kandidat, men kan vælge en ekstern kandidat.

8.

Økonomi, regnskab og revision

8.1.

Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.

8.2.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

8.3.

Foreningens regnskab føres af bogholderiet i Aalborg Pirates A/S, der tillige fører foreningens medlemsregister.

8.4.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges på den ordinære generalforsamlingen.

9.

Tegningsregler og hæftelse

9.1.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening.

9.2.

Betaling af sponsorat og betaling af administrationsomkostninger til Aalborg Pirates A/S
skal godkendes af bestyrelsesformanden og kassereren.

9.3.

Den administrerende direktør i Aalborg Pirates A/S kan i forening med bestyrelsens formand eller kasserer eksekvere de arrangementer der iværksættes, som en del af foreningens formål.

9.4.

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

9.5.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

10.

Vedtægtsændringer

10.1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

10.2.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.
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11.

Opløsning

11.1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med simpelt flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

11.2.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §
1.3 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

12.

Datering

12.1.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. december 2016.

Dirigentens underskrift:

______________________________
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