VEDTÆGTER
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Water Survival Box Danmark. CVR-nummer 40 80 58 85.
Foreningen drives som et klubprojekt for interesserede Rotaryklubber, med Han Herred Rotary Klub som
projektansvarlig.
Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune.
Det tilstræbes at have kontaktpersoner for projektet i alle danske Rotarydistrikter. Aktuel liste over
tilsluttede Rotaryklubber og kontaktpersoner findes på foreningens hjemmeside, www.watersurvivalbox.dk
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at indsamle økonomiske midler, primært fra danske Rotary klubber, til finansiering af
lager og udsendelse af Water Survival Boxe gennem den engelske Rotaryklub Chelwood Bridge RC.
§ 3. Generalforsamling
Stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af september måned. Bestyrelsen indkalder
generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel ved mail til de klubber, der har doneret beløb til foreningen
i det forløbne år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange stemmeberettigede der er repræsenterede.
Stk. 2. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Stk. 3. Stemmeret ved generalforsamlingen har bestyrelsen, de udpegede kontaktpersoner samt de klubber
og distrikter, der har doneret min. 1.500 kr. til foreningen i det afviklede regnskabsår.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år.
Stk. 5. Frist for indsendelse af forslag er 2 uger før den varslede generalforsamling.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
50 % af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom til bestyrelsen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som ordinær generalforsamling.
§ 4. Foreningens ledelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af 3 personer. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan supplere sig med op til 2 personer.
Tegningsret for foreningen har formand og kasserer i forening.
§ 5. Økonomi
Foreningens økonomi baserer sig på modtagne donationer. Bestyrelsen beslutter, hvornår pengene
videresendes til Chelwood Bridge RC. Der kan anvendes mindre beløb til administration, markedsføring af
boksene samt eventuelle gebyrer, men derudover videresendes donationerne ubeskåret.
Regnskabsåret følger Rotaryåret, 1. juli til 30. juni.

§ 6. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens stemmer ved to på hinanden
følgende generalforsamlinger. Ved eventuel opløsning overføres de resterende kontante midler til
Chelwood Bridge RC.
Foreningen er stiftet den 1. oktober 2019.
Nærværende vedtægter er fastsat på generalforsamlingen 24.9.2020.
Bestyrelse:

Erik Tornøe

Jan Brinck

Peter Eigenbroth

Marianne Holmsgaard
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