Vedtægter for Foreningen UdeskoleNet
§ 1. Formål og virksomhed
1.

Foreningens navn er UdeskoleNet.

2.

UdeskoleNets formål er at fremme læring og trivsel for børn gennem udvikling og udbredelse af udeskole
og udepædagogik.

3.

UdeskoleNet afholder hvert år arrangementer som fremmer formålet.

4.

Til UdeskoleNets vedtægter hører bilag med foreningens definition af udeskole og udepædagogik.

§ 2. Medlemmer
1.

UdeskoleNet optager alle, der har interesse for Udeskole. Det være sig skoler, institutioner og personlige
medlemmer. Optagelse foregår ved henvendelse til UdeskoleNet´s sekretariat.

2.

Alle medlemmer, der er til stede ved generalforsamling har stemmeret. Alle personlige medlemmer og
repræsentanter for skoler og institutioner er valgbare. En eventuelt tildelt bestyrelsespost efter valg er
personlig.

3.

Udmeldelse sker til UdeskoleNet´s sekretariat med gyldighed fra udgangen af regnskabsåret.

§ 3. Bestyrelsen
1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt op til 5
medlemmer. Bestyrelsen består af i alt 4-9 valgte medlemmer

2.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, udover det der er beskrevet i vedtægterne.

3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på foreningens generalforsamling for en to-årig periode, således at der
vælges 1-5 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, inklusive
suppleanter og revisorer.

4.

Foreningens sekretær fører referat over bestyrelsens møder og generalforsamlinger. Referater skal
forelægges bestyrelsen til godkendelse. Referater gemmes på en offentlig tilgængelig hjemmeside og
opbevares i foreningens sekretariat, eller hos formanden.

§ 4. Tegning – hæftelse
1.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet føres og revideres eksternt, men følges regelmæssigt af
foreningens kasserer, der fremlægger regnskab og budget på den årlige generalforsamling.

2.

UdeskoleNet forpligtes ved underskrift af formanden, næstformanden og kassereren (formandskabet) i
forening.

3.

UdeskoleNet hæfter kun for sine forpligtigelser med den formue, som til enhver tid tilhører UdeskoleNet.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller styrelse nogen personlig hæftelse.

4.

UdeskoleNet, foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i relation til
UdeskoleNet kan ikke optage lån i eller for foreningen.

§ 5. Generalforsamlingen
1.

Generalforsamlingen er UdeskoleNets øverste myndighed.

2.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i
forbindelse med UdeskoleNets møde i foråret. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres senest 8
dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent.

2.

Godkendelse af referent.

3.

Bestyrelsens beretning, ved formanden.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form
udleveres til de fremmødte. Fremlæggelse og godkendelse af budget. Fastlæggelse af kontingent for
medlemmer.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af: 1-5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

7.

Valg af en revisor. Hvis foreningen ikke benytter autoriseret revisor, skal der på generalforsamlingen
vælges to revisorer, der vælges for to år og hver andet år.

8.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanter vælges for to år, en hvert andet år. Suppleanter
deltager først i bestyrelsens møder, når de indtræder i bestyrelsen, grundet andet medlems udgang.

9.

Eventuelt.

3.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med motiveret
dagsorden, såfremt det forlanges af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

4.

Ved generalforsamlingens afstemninger er almindelig stemmeflerhed afgørende. Skriftlig afstemning skal
anvendes, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom. (Hvor mange stemmer har institutionsmedlemmer? Har
de 3 stemmer? Kan 1 af dem stemme for dem alle?) I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages en ny
afstemning. Står stemmerne derefter lige, foretages lodtrækning. Der kan på generalforsamlingen kun
stemmes ved personligt fremmøde.

5.

Ændring af vedtægter kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 6. Opløsning
1.

Opløsning af UdeskoleNet kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

2.

Opløsning af UdeskoleNet kan ske ved afstemning med 4/5 majoritet af de afgivne stemmer for
opløsning.

3.

I tilfælde af UdeskoleNets opløsning skal bestyrelsen foretage afvikling af UdeskoleNet.

4.

Ved opløsning af UdeskoleNet træffes beslutning om anvendelse af UdeskoleNets eventuelle formue på
den generalforsamling, hvor foreningen opløses.

Ovenstående med ændringer er vedtaget på generalforsamlingen d. 19. april 2016.

