Vedtægter for

Støtteforeningen LGBT+ Biblioteket
§1

ioreningens navn er Støtteforeningen LGBT+ Biblioteket. Foreningens hjemsted er København.
§2

Foreningens formål er at understøtte et biblioteks- og informationstilbud for bøsser, lesbiske,
biseksuåle og transpersoner. I det tilfælde, at LGBT+ Danmark ikke længere kan eller ønsker at
drive biblioteksvirksomhed, skal Støtteforeningen arbejde for, at bibliotekets samlinger bevares og
gøres tilgængelige.
§3

ÅOg*g til medlemskab af foreningen har enhver, som kan støtte foreningens formåI. Medlemskab
opriar ied at indbetale et beløb svarende til mindst det fastsatte kontingent til foreningen.
Ud over det fastsatte kontingent kan yderligere kapital tilvejebringes gennem modtagelse eller
indsamling af støttebeløb.
§4

ben ordinære generalforsamling aflroldes hvert år i marts maned. Indkaldelse sker med 3 ugers
varsel ved skrillig meddelelse tll hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag
fra medlemm.r, d". ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bes§relsen i hænde senest
en uge, før denne finder sted.
§5

bagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
§6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkræveg og skal
indkaldes, når mindst l/3 af medlemmerne forlanger det.

En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling og
vedlægges en motiveret dagsorden.
§7

åeneralforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Til vedtægtsændringer kræves
dog 213 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 10 medlemmer kræver det,
skal der afholdes skriftlig afstemning
Hvis der er lige mange sternmer for og imod et forslag, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af
medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.
§8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen på den årlige
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Ud over de 5 medlemmer vælges 2
suppleanter. Dersom et medlem vaigteller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv,
indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er
forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.

Alle hverv er ulønnede.

§9,

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene er formanden eller kassereren.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§10

Foreningen kan opløses ved beslutning med 213 flertalpå en generalforsamling, hvor mindst 213 af
medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes med2l3
flertal på en ny generalforsamling indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første
og uanset de mødendes antal.

Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøte eller fast ejendom, vil
sådanne midler - efter at alle foryligtelser er afuiklet - være at overdrage til en anden forening eller
institution med beslægtet formåI.

Således vedtaget på den stifiende generalforsamling i København den 23, mafis 1994. Ændret på
den ordinære generalforsamling den 26. marts ;,995, på den ordinære generalforsamling den 2.
marts 2008, på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2010 samt på den ordinære

generalforsamling den

l.

september 2020.

