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Vedtægter for foreningen
Zonen Randers

§1
Foreningens navn, ejerforhold, art og status
1.

Foreningens navn er Zonen Randers.

2.

Foreningens hjemsted er Randers.

3.

Foreningen er en lokalforening under Zone-Redningskorpsets Venner.

4.

Foreningen er en selvstændig juridisk person, hvis medlemmer ikke hæfter for dens forpligtelser.

5.

Foreningen træffer nærmere aftale med Zone-Redningskorpsets Venner om sine aktiviteter.

§2
Medlemmerne
1.

Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der vil arbejde for foreningens formål.

2.

Medlemsskab sker ved indbetaling af kontingent.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, slettes automatisk tre måneder efter udløb af fristen for
kontingentbetaling.
Bestyrelsen kan meddele kontingentnedsættelse til værdigt trængende.

3.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden
måde handler til skade for foreningen, og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel
afgivet påkrav om efterrettelighed.
Den ekskluderede kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor han
har taleret, men ikke stemmeret.

4.

Zone-Redningskorpsets Venner er medlem af foreningen og kan ikke ekskluderes.
§3
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Foreningens formål
1.

Foreningens formål er at sikre og formidle Zone-Redningskorpsets virke i Randers og øvrige Jylland for
eftertiden.

2.

Foreningen engagerer sig i istandsættelse, vedligeholdelse og drift af ZR 753 Ford Köln 1960 kranvogn,
der er stillet til rådighed af Zone-Redningskorpsets Venner.

3.

Foreningen skal tilstræbe at følge museumsverdens fælles standarder og normer.

§4
Foreningens ledelse, sammensætning og valgmåde
1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på tre til fem medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Valget gælder for to år. Med henblik på at sikre kontinuitet, kan dirigenten bestemme, at op til halvdelen
af bestyrelsesmedlemmerne kun vælges for ét år.
Genvalg kan finde sted.
Zone-Redningskorpsets Venner kan til enhver tid bestemme at få en plads i bestyrelsen.

2.

Foreningens formand har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne i Zone-Redningskorpsets Venner og til
at aflægge beretning på Zone-Redningskorpsets Venners generalforsamling.

3.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den afholdes hvert år inden 1. juli i Randers eller nærmeste omegn.
Dagsorden er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisorer.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens deltagere og forhandlinger.
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Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller mindst 1/3 af foreningens
medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.
Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til foreningens
medlemmer.
Hvert medlem, der har betalt kontingent, har én stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog højst kan medbringe én fuldmagt.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet dog beslutninger om vedtægtsændringer og
forslag om ophør kun med fuldstændigt flertal.

§5
Foreningens ledelse m.v.
1.

Foreningen tegnes af bestyrelsesmedlemmerne i forening.

2.

Alle bilag skal påtegnes af formanden.

3.

Alt arbejde i foreningen er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft.

4.

Ingen frivillig eller ansat kan betinge sig nogen form for rettigheder eller personlige fordele af det
arbejde, der frembringes i foreningens regi, det være sig ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder af
enhver art, eller hvad i øvrigt nævnes kan, intet undtaget.

5.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

§6
Regnskab
1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2.

Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisor.

3.

Foreningens pengemidler skal opbevares i pengeinstitut.
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§7
Genstande
1.

Alle Zone-genstande skal opbevares forsvarligt og beskyttes mod undergang. Foreningen skal træffe
nødvendige foranstaltninger til sikring af alle genstande mod brand, tyveri og hærværk.

2.

Genstande og arkivalier, der modtages af bestyrelsesmedlemmer som led i foreningens arbejde, skal
tilhøre foreningen.

§8
Ophør
1.

Såfremt foreningen ophører, tilfalder dens aktiver Zone-Redningskorpsets Venner.

------

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt hos Jørgen Gram i Randers torsdag 13. oktober
2016.
_________________________________
Frederik Madsen
Dirigent
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