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VEDTÆGTER for Foreningen PRÆRIEFESTENS VENNER

§ 1.

Foreningens navn er: PRÆRIEFESTENS VENNER
Foreningen har hjemsted i Nørre Snede, Ikast-Brande Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at arrangere Præriefest samt andre lokale kul-
turelle arrangementer. Eventuelle overskud fra festen og arrangemen-
ter skal gå til foreninger, som er offentligt tilskudsberettiget og med 
almennyttige formål, samt hjemmehørende i Nørre Snede, Ikast-Bran-
de Kommune.

§ 3.

Alle foreninger, der er medlemmer skal medvirke til afholdelse af 
festen/arrangementer for at få del i overskuddet.

§ 4.

Optagelse af nye medlemmer kan ske på den ordinære generalfor-
samling. Ansøgning om optagelse i foreningen skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. 
Godkendelse af medlemsskabet sker på generalforsamlingen ved sim-
pelt stemmeflertal. Hvert medlem (forening) har 1 stemme.

§ 5.

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden 8 dage før 
generalforsamlingen og foreningen kan kun få del i årets overskud.

§ 6.

Ekskludering af en forening kan kun ske på ekstraordinær generalfor-
samling og foreningen kan ikke få andel i evt. værdier.

§ 7.

Delt deltagelse. To foreninger kan dele medlemskab i Præriefesten. 
Information, overskud og stemmeret som en forening.
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§8.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinæ-
re generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og indkaldes 
med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på de sociale medier, samt 
ved elektronisk indkaldelse til foreningerne. Regnskabsåret er 1/10 – 
30/09. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Kasserens fremlæggelse af regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor og revisors suppleant  
8. Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger. Forslag 
til dagsordenen skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage 
før generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle over 18 år.

§9.

Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger træffes 
ved simpelt stemmeflertal, dog kan vedtægtsændringer kun ske på 
generalforsamlingen når 2/3 af medlemmerne (foreningerne) er til 
stede. Dirigenten afgør afstemningsmåden.

§ 10.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalfor-
samling, eller hvis 1/3 af medlemmerne(foreningerne) fremsender 
skriftligt ønske herom. Bekendtgørelse skal ske efter samme retnings-
linjer som ordinær generalforsamling. Dagsorden for ekstra ordinær 
generalforsamling kan kun være følgende:
1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
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