Vedtægter for:

Foreningen Simply Sharing

§ 1.

Navn og hjemsted

Stk. 1.01

Foreningens navn er: Simply Sharing.

Stk. 1.02

Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2.

Foreningens formål
Foreningens formål er at dele dharmaen frit til gængelig for alle
gennem undervisningsmateriale, der er baseret på den enkle
formidling, der er udsprunget af Lakha Lamas lange liv i
Danmark, hans mange tværkulturelle aktiviteter i Skandinavien
og hans virke i mødet mellem det nordiske og den tibetanske
filosofi.

§ 3.

Medlemskreds og kontingent

Stk. 3.01

Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig
foreningens formål.

Stk. 3.02

Medlemskontingentet udgør p.t. 500 kr. om året.
Kontingentet tegnes for kalenderåret dog således, at der ved nyt
medlemskab oprettet indenfor sidste kvartal ikke opkræves
kontingent for det efterfølgende år. Årskontingent indbetales
senest i februar måned.
Ophør af medlemskab skal ske ved henvendelse til foreningens
bestyrelse.
Bestemmelser om restance og eksklusion af medlemmer
varetages af bestyrelsen.

§ 4.

Generalforsamling

Stk. 4.01

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 4.02

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned
og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse
til medlemmerne per e-mail.

Stk. 4.03

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Stk. 4.04

Stemmeberettigede er ethvert fremmødt medlem, der har betalt
kontingent senest 30 dage før datoen for generalforsamling. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4.05

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 5, stk. 2.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Stk. 4.06

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede denne.
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.

Stk. 4.07

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt
stemmeflertal jf. dog Error! Reference source not found. Stk.
9.01.

Stk. 4.08

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 21 dage efter,
at mindst 50% af medlemmerne i et anbefalet brev til
bestyrelsen har anmodet herom med opstilling af forslag til
dagsorden. Herudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med samme frist og med angivelse af
dagsorden, når den finder det fornødent.
Forslag om ændring af vedtægterne eller om foreningens
opløsning kan vedtages på en generalforsamling. Beslutninger
vedrørende ændringer af vedtægter træffes ved simpelt flertal,
mens beslutning om foreningens opløsning træffes af mindst 2/3
flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer.

§ 5.

Foreningens daglige ledelse

Stk. 5.01

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af
formanden Pia Kryger, der ikke er på valg, og 4 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 5.02

To bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, og to på ulige år.

Stk. 5.03

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en
næstformand og kasserer. Hvis der ved en afstemning er
stemmelighed, vil formandens stemme være udslagsgivende.

Stk. 5.04

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.05

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder
indkaldelse til bestyrelsesmøder.

Stk. 5.06

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede.

Stk. 5.07

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald
næstformanden.

Stk. 5.08

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over
bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 6.

Regnskab og revision

Stk. 6.01

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 6.02

Regnskabsåret er 1. januar - 31.december.

Stk. 6.03

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Stk. 6.04

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af
bestyrelsen.

§ 7.

Tegningsregler
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand
og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og
kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens
bankkonti hver for sig.

§ 8.

Hæftelse

Stk. 8.01

Bestyrelsen medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
gæld eller tilskud efter Folkeoplysningsloven. Krav om
tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod
foreningen.

Stk. 8.02

Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for
tilbagebetaling af tilskud foreningen har modtaget efter
Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes
pågældende som forsætligt.

§ 9.

Opløsning

Stk. 9.01

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal
være ordinær.

Stk. 9.02

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af
foreningen til: Phendeling
Center for Tibetansk Buddhisme
CVR-nr. 29281122.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 6/10 2020.

Bestyrelsen:
Pia Kryger, Formand
Katrine Wendelboe, Næstformand
Vivi Sejrsen, Kasserer
Maria Vishof
Tina Monberg

