Det Kvindelige Litteraturselskab
Forslag til vedtægter 25.2.2020

1. Formål
Det Kvindelige Litteraturselskab har til formål at give kvinder mulighed for at stifte bekendtskab
med nutidige forfattere og deres forfatterskab. Foreningen afholder ca. 6 forfatterarrangementer
om året.
2. Hjemsted
Det Kvindelige Litteraturselskab har hjemsted i Horsens Kommune.
3. Optagelsesbetingelser
Medlemskab af foreningen kan tegnes normalt én gang årligt. Allerede optagne medlemmer kan
gentegne deres medlemskab inden årsskiftet, og der kan optages nye medlemmer, i henhold til det
antal personer der er plads til i lokalerne. Optagelse foregår efter først-til-mølle-princippet.
4. Kontingent
Kontingent indbetales samtidig med fornyelse/nytegning af medlemskab.
5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling
én gang årligt. Denne indvarsles ved mail til medlemmer og opslag på hjemmesiden senest 30 dage
før afholdelsen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende år
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, 5 personer, og 2 suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal indsendes til et bestyrelsesmedlem senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

6. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne er
valgt for 2 år (forskudt for hinanden), suppleanterne for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
7. Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
8. Tegningsregler
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvoraf den ene skal være formanden
eller kassereren.
9. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen, og
ændringer af vedtægter kan besluttes med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen.
10. Opløsning af foreningen
Beslutning om opløsning af foreningen skal vedtages ved almindeligt stemmeflertal på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene eller begge kan være ekstraordinære
generalforsamlinger
Foreningens eventuelle nettoformue skal i givet fald gives til almennyttige foreninger. Dette
besluttes i givet fald på den opløsende generalforsamling.
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