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§ 1. Klubbens navn og hjemsted:
Klubbens navn er Aarhus Fotografiske
Amatørklub.
Klubben har hjemsted i Århus Kommune.

§ 2. Klubbens formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for
fotografi. Dette formål søges fremmet ved f.
eks.
1. klubmøder
2. indbyrdes vejledning
3. udskrivning af konkurrencer
4. udlån af klubbens fælles udstyr
5. fototure.
Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent
og har stemmeret ved klubbens
generalforsamling. Aktive medlemmer får
tilsendt samtlige klubbens udsendelser og har
adgang til klubbens arrangementer, deltagelse
i konkurrencer m.v.
Passive medlemmer (støttemedlemmer)
betaler nedsat kontingent og har ikke
stemmeret ved klubbens generalforsamling.
De får tilsendt samtlige klubbens udsendelser
og har mulighed for at deltage i et par enkelte
klubaftener inden for en sæson. Passive
medlemmer kan ikke deltage i klubbens
interne konkurrencer, men har i lighed med
andre medlemmer mulighed for at deltage i
eksterne konkurrencer i klubbens navn.
Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke i
tilfælde af udmeldelse.
§ 5. Kontingent:

Klubbens virksomhed er almennyttig og åben
for enhver, som tilslutter sig foreningens
formål.

Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes
på den ordinære generalforsamling. I klubben
opereres med to typer kontingent for
henholdsvis aktive og passive medlemmer.

§ 3. Klubbens drift:
Klubbens drift financieres ved medlemmernes
kontingentbetaling

§ 4. Medlemmer:
Enhver fotointeresseret kan optages som
medlem i klubben. Interesserede kan deltage
på gæstevilkår i klubbens arrangementer efter
aftale med bestyrelsen.
Bestyrelsen er bemyndiget til at lukke for
medlemstilgangen i en periode, hvis
bestyrelsen finder det nødvendigt. Dels for at
sikre, at nye medlemmer føler sig godt
modtaget i klubben. Og dels for at varetage
hensynet til de eksisterende medlemmer.

Kontingentet betales forud for et halvt år ad
gangen. Betalingen af kontingent skal ske
senest på forfaldsdatoen, enten 1. september
eller 1. februar.
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte en
reduktion i kontingentet, hvis et nyt medlem
melder sig ind i klubben midt mellem to
forfaldsdatoer.
Ved for sent indbetalt kontingent opkræves et
gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Indbetaler et medlem ikke kontingent
rettidigt, sendes rykkerbrev. Sker indbetaling
herefter ikke inden den frist, som angives i
rykkerbrevet, betragtes medlemskabet som
ophørt.

§ 6. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er klubbens øverste
myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i april måned, og dato for
generalforsamlingen annonceres i klubbens
forårsprogram. Indkaldelse til
generalforsamling sker ved skriftlig
meddelelse til hvert enkelt medlem med
mindst 14 dages varsel.
Indkomne forslag til beslutning/drøftelse på
generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 3 uger før datoen for
generalforsamlingen.

2/3 af de afgivne stemmer. Opfyldes det
førstnævnte krav vedr. fremmødet ikke, kan
der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling i løbet af en måned. Denne
vil, uanset fremmødet, være beslutningsdygtig
ved simpelt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
hvis klubbens bestyrelse eller mindst syv af
klubbens medlemmer begærer det skriftligt
med angivelse af de punkter som ønskes
behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med
mindst 14 dages varsel. Den foreslåede
dagsorden vedlægges.
§ 7. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 6 personer.

Generalforsamlingen skal have mindst
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af foreningens
regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af
bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter, revisorer og
revisorsuppleanter.
6. Fastsættelse af kontingent
samt telefontilskud til
bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i
§4 nævnte medlemmer. Hvert aktivt medlem
har en stemme. Generalforsamlingen træffer
sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal,
med mindre andet er bestemt i vedtægterne.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år
ad gangen.
Beslutning om ændringer af klubbens
vedtægter kræver, at mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede,
samt at beslutningerne vedtages med mindst

Bestyrelsens medlemmer vælges af
generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand
og deler arbejdsopgaverne mellem sig. I
tilfælde af stemmelighed i forbindelse med
bestyrelsens arbejde er formandens stemme
udslagsgivende.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Dog
udbetales der et telefontilskud til hvert
bestyrelsesmedlem jfr. §6. Der ydes dækning
til et mindre traktement ved bestyrelsens
møder via klubbens budget.
Bestyrelsen kan efter behov udpege
medlemmer til udførelse af opgaver i
forbindelse med forskellige ad hoc opgaver
og klubaktiviteter, f.eks. udstillinger,
bestyrelse af klubbens bibliotek m.v.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over
halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert
bestyrelsesmøde, som underskrives af
formanden og sekretæren.

Vedtaget på generalforsamlingen den
10. april 2002.
§ 8. Tegningsret.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i
forening eller ved en af disses forfald af
formanden eller kassereren i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. Opløsning af klubben.
Beslutning om klubbens opløsning skal
træffes på en generalforsamling.
Stemmeberettigede på denne
generalforsamling er kun medlemmer, som
har været medlemmer af klubben i mindst ét
år.
For at denne særlige generalforsamling er
beslutningsdygtig, skal mindst 3/4 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer
være til stede. Beslutning om klubbens
opløsning kræver, at mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for.
Opfyldes det førstnævnte krav vedr.
opløsning af klubben ikke, kan der indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling i løbet af
en måned. Denne vil, uanset fremmødet, være
beslutningsdygtig ved almindeligt
stemmeflertal.
Inden afstemning om opløsning af klubben
skal der være truffet beslutning om på hvilken
måde og til hvilket almennyttigt formål
klubbens midler skal anvendes.
Regnskab i forbindelse med klubbens
opløsning skal tilsendes hvert enkelt medlem.
__________________

Revideret på generalforsamlingen den
23. april 2003.
Revideret på generalforsamlingen den
19. april 2006.
Revideret på generalforsamlingen den
25. april 2007.

