ERENLER VEDTÆGTER DANSK

§ 1. Foreningens navn og hjemme adresse.

Erenler Kultur Forening
Hjemstedet er Aarhus Kommune.

§ 2 Formål
a)

Foreningen vil arbejde på bedre vilkår for deres medlemmer indenfor det sociale, kulturelle
og politisk liv
og dette gøres i samarbejde med andre foreninger og organisationer, der har samme mål.
.
b)
Foreningen gør ikke forskel på grund af race, hudfarve, nationalitet, religion og har lige
afstand til alle samt
arbejder på baggrund af de grundlæggende demokratiske rettigheder.
c)
På den baggrund arbejder foreningen mod diskrimination, undertrykkelse, radikalisering og
alle former
for fundamentalisme, men for en bred forståelse blandt forskellige folkeslag og
nationaliteter på tværs.
d)
Foreningen er partipolitisk neutral, men har tætte relationer og samarbejder med Alevi
Forbundet i Danmark. og kan blive medlem
e)

Foreningen støtter alle former for aktiviteter og begivenheder, der falder indenfor
formålsparagraffen.
f)
Foreningen har til mål at tilbyde folkeoplysende, herunder idrætslige og kulturelle,
aktiviteter i henhold til
folkeoplysningsloven.

§ 3 Arbejdsområder

Foreningens aktiviteter rettes primært mod:
a)
Foreningen har sine egne vedtægter, men kan blive medlem af Alevi (trossamfundet)
Forbundet i Danmark
b)
Foreningen kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper efter medlemmernes ønske; herunder
om Alevisme,
traditioner, normer og værdier. Arbejdsgrupperne kan nedlægges og oprettes, alt
afhænger af behovet
og ønsker.

c)
Foreningen arbejder for at skabe sociale, kulturelle og politiske netværk.

d)
Foreningen arbejder på at skabe fritidstilbud for børn, unge og øvrige medlemmer samt
rammer og muligheder for lektiehjælp og fritidsundervisning, evt. i samarbejde med byens
oplysningsforbund og motivere unge til at tage en uddannelse.
e)
Foreningen arbejder på at skabe debat og arrangere foredrag om aktuelle emner;
herunder om sociale,
kulturelle og politiske liv.

f)
Foreningen arbejder på at øge børn og unges medbestemmelse, inddragelse i demokrati,
foreningsarbejde og tilrettelæggelse af fællesaktiviteter.
g)
Foreningen arbejder på at skabe og øge fælles aktiviteter med det omgivende samfund,
foreninger og
dermed skabe gensidig forståelse.
h)
Foreningen samarbejder med alle private, offentlige organisationer, institutioner og støtter
alle aktiviteter,
der falder indenfor foreningens formålsparagraf.

§ 4. Medlemskab
a)

Alle, der går ind for foreningens formål og vedtægter, respekterer grundlæggende
menneskerettigheder

og demokratiske idealer, samt betaler deres kontingent, kan blive medlem af foreningen.
b)
Det er også muligt at blive støttemedlem med frivilligt bidrag, men de har ikke valgret og
stemmeret.
c)
Man kan være medlem som enkel person.
Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
d)
Man kan tegne medlemskab 1 år af gangen.(regnskabsår)
e)
Medlemskab ophører automatisk; ved dødsfald, skriftlig udmeldelse, eller ved manglende
betaling af
medlemskontingent.
f)
Medlemmer, der modarbejder foreningens vedtægter, kan med bestyrelsens skriftlige
begrundelse
ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende
generalforsamling.
Ved eksklusion eller ophør af medlemskab har medlemmet ikke ret til at få sit indbetalte
kontingent eller
støtte tilbage.
g)
For at være valgbare og have stemmeret til generalforsamlingen, skal
medlemskontingenterne være
indbetalt 21 dage før generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling:
a.

Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang
om året, i første
kvartal, med mindst 21 dages skriftligt varsel, hvor tid og sted er angivet.
b.
General forsamlingen er beslutningsdygtig og alle beslutninger vedtages med simpelt
flertal og åben
stemmeafgivning.

c.
Valg til bestyrelsen (personvalg) foretages ved hemmelig afstemning og åben
stemmetælling.
d.
*På generalforsamlingen eller på et varslet medlemsmøde senest en måned efter
generalforsamlingen nedsættes arbejdsgrupper.
e.
*Ved vedtægtsændringer kræves der simpelt flere tal af de fremmødte medlemmer til
generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes vedtaget på den ordinære generalforsamlingen, fremsendes skriftlig til
bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen.
G
*Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre,
at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§ 6 Dagsorden på den ordinære generalforsamling.:
a)
Valg af dirigent og referent.
b)
Godkendelse af bestyrelsens beretning.
c)
Godkendelse af årsregnskab.
d)
Indkomne forslag,(Godkendelse af Vedtægter)
e)
Valg til bestyrelsen højst 5 medlemmer og 3 suppleanter, der vælges for 1 år

f)
Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages skriftlig varsel af
bestyrelsen, eller ved 1/4 af
medlemmernes skriftlige anmodning herom med angivelse af det forslag, der ønskes
forelagt på
generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsen:
a.

Bestyrelsen består af 5 ordinære og 3 supl.. Medlemmer vælges for 1 år. Bestyrelsen
konstituerer sig
selv, med formand, sekretær og kasserer. Desuden fører bestyrelsen mødeprotokol,
regnskab og
medlemsliste for foreningen.
b.
Foreningen tegnes udadtil ved enten formanden eller kassereren.

c.
Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at foretage investeringer feks. i anparter, aktier mm
uden, at have
fået fuldmagt af medlemmerne ved en generalforsamling.
d.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Bestyrelsen kan
nedsætte forskellige
arbejdsgrupper efter behov og videregive eller uddelegere opgaver til andre medlemmer.
Suppleanten
tiltræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem uden afbud ikke møder op til 3 efter
hinanden uden begrundelse
indkaldte bestyrelsesmøder.

§ 8 Foreningens indtægter og regnskab
a)

Foreningens indtægter består af medlemskontingenter samt støtte, tilskud fra fonde, det
offentlige og
private organisationer.

b)
Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
Bestyrelsen og
foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for medlemmernes handlinger.
Det er det
pågældende medlem, eller dennes personlige ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker
eventuelle
skader mm.

* Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller
tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan
tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer
hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

c)
Regnskabsåret følger kalenderåret og foreningens årsregnskab skal indeholde alle
indtægter og udgifter
samt status/formue. Såfremt det kræves af offentlige myndigheder
skal, regnskabet også være revideret af en autoriseret revisor.

§ 9 Andet
a.

Foreningen må ikke drive konkurrencegivende (kommerciel) økonomisk virksomhed eller
virksomhed,
der er i modstrid med foreningens formål.
b.
Medlemmer kan ikke få andel i foreningens indtægter.
c.

Foreningen må kun give økonomisk støtte til almen nyttige formål.

§ 10. Foreningens opløsning:
a.

Foreningen kan opløses ved
generalforsamlinger, der er indkaldt med mindst 21 dages skriftlig varsel og hvor over
50 % af de
tilstedeværende medlemmer stemmer for.
b.

* Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor
folkeoplysningslovens område som kommunen har godkendt.

