Vedtægter for
ES’GAY’P
[Esbjerg’s Gay People]
Foreningen for bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner
i Esbjerg Kommune og opland

§1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er ES’GAY’P [Esbjerg's Gay People].
Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune og opland.

§2

Formål

Stk. 1

Foreningens formål er:
 At styrke bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners identitet i
foreningens geografiske område.
 At medvirke til formidling af folkeoplysning af og omkring foreningens
målgruppe ved information, møder og aktiviteter.
 At samarbejde med andre grupper med samme holdning.
 At modvirke fordomme der undertrykker bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner.
 Særligt at varetage unge bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners
interesser.
Foreningens målsætninger er:
 At drive et værested med arrangementer der styrker bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoners livsstil.
 At fremstille/uddele informationsmateriale, der informerer om
homoseksualitet i foreningens geografiske område, for alle
befolkningsgrupper.
 At yde rådgivning for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og
pårørende i foreningens geografiske virkeområde.

Stk. 2

§3

Medlemmer/målgruppe

Stk. 1

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er bøsse, lesbisk,
biseksuel eller transkønnet, eller andre som sympatiserer med foreningens
formål.
Fortegnelse over medlemmer, og andre fortrolige dokumenter, er kun
tilgængelig for foreningens bestyrelse, eller en af bestyrelsen udpeget
stedfortræder. Alle har tavshedspligt i sager omfattende §3 stk. 2.

Stk. 2

§4

Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningens arbejde ledes af mindst 5, og højst 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for en toårig periode hvert år på
den årlige generalforsamling i februar måned. I tilfælde af kampvalg er der
kønskvotering, således at begge køn har ret til 3 pladser i bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og aktiviteter, samt for at
nedsætte arbejdsgrupper og udvalg efter behov.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal.
Bestyrelsen tegnes i retsforhold af formanden og kassereren.
Foreningens beholdning i giro, bank eller sparekasse kan kun hæves af
formanden eller kassereren, eller en af dem udpeget stedfortræder.
Bestyrelsen kan udpege en daglig leder af foreningslokalerne.

Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6

Stk. 7
Stk. 8
Stk. 9

Lederen skal sidde i bestyrelsen. Lederen kan efter behov supplere
personkredsen med andre frivillige. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for
foreningslokalernes drift og økonomi.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Alle medlemmer kan deltage aktivt i bestyrelsesmøder, undtagen når mødet
indeholder personsager. Medlemmer har adgang til alle dokumenter, dog
undtagen fortrolige dokumenter og medlemsfortegnelser.
Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger.

§5 Aktivitetsgrupper
Stk. 1
Stk. 2

Aktivitetsgrupper nedsættes efter medlemmernes behov og initiativer, og
supplerer sig selv, ligesom de organiserer sig efter retningslinier fastsat af
gruppen.
Aktivitetsgrupper er ansvarlige overfor bestyrelsen og medlemsmøderne.

§6 Økonomi
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens budget og økonomi, herunder
gruppernes budget og økonomi.
Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af kontingenter. Bestyrelsen
fastsætter priser på entré til diverse arrangementer. Bestyrelsen fastsætter
ligeledes de øvrige priser.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december (kalenderåret).
Foreningens medlemmer har adgang til bogholderi og regnskabsmateriale.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue.

§7 Kontingenter
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter
indstilling fra bestyrelsen. Kontingent er fastsat til kr. 200,- for 2013.
Kontingentet betales helårligt, og gælder 1. jan. til 31. dec. Nye medlemmer
kan melde sig ind løbende gennem året og betaler for resterende kvartaler
med kr. 50,- pr. kvartal.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemskort.
Bestyrelsen skal påse, at alle aktive i foreningen, er medlemmer af denne.
Betalt kontingent refunderes ikke ved eventuel udmeldelse.

§8 Medlemsmøder
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

Bestyrelsen sørger for, at der afholdes medlemsmøder hvis dette skønnes
nødvendigt, og indkalder til dette med en uges varsel. Indkaldelsen skal
indeholde indkomne emner, herunder forslag til dagsordenen.
Medlemsmøder kan også afholdes hvis 4 medlemmer skriftligt har ønsket
dette.
Medlemsmødet fastsætter selv sit forløb. Andre punkter end den i
dagsordenen, kan behandles, men ikke besluttes før næste medlemsmøde,
hvor de skal indgå i dagsordenen.

§9 Den ordinære generalforsamling

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5
Stk. 6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formands/-kvindes beretning
3. Foreningens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag til beslutning
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt.
Indkaldelse, med oplysning og tidspunkt og sted, til generalforsamling skal
ske via opslag i foreningens lokaler, samt via hjemmeside og/eller Facebook
senest 3 uger før afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på
Generalforsamlingen skal motiveres og sendes til formanden senest 1 uge før
afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller
når 20 % af de aktive medlemmer fremsætter krav om dette skriftligt. Ved
den ekstraordinære generalforsamling benyttes samme regler, som ved den
ordinære generalforsamling. Dette gælder også varsling og indkaldelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal
medlemmer. Stemmeret har enhver, der er gyldigt medlem inden 1. januar
inden generalforsamlingens start. Til beslutninger kræves der almindeligt
stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem forlanger dette.
Bestyrelsen gennemser beretning og regnskab inden generalforsamling.
Formandens beretning offentliggøres på hjemmeside og/eller på Facebook
mindst 4dage før generalforsamling.

§10 Eksklusion
Stk. 1
Stk. 2

Et medlem, som udøver skadelig aktivitet mod foreningen, kan ekskluderes
på generalforsamlingen med 75 % majoritet. Sagen skal være optaget på
dagsordenen til beslutning.
Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sine synspunkter.

§11 Opløsning
Stk. 1
Stk. 2

Foreningen kan opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle
medlemmer, er 75 % majoritet af de afgivne stemmer.
Ved opløsning tilfalder foreningen midler AIDS-fondet, øremærket AIDSarbejdet i foreningens geografiske område.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2014.

