xx. marts 2021

Børne-Unge Fonden i

”Det gamle Egby”
Fondens grundlag er skabt på baggrund af nedlæggelsen af Taekwondoklubben på
Ejbyskolen, juli 2020, hvor aktiverne blev overført til G/F Det gamle Egby, til gavn for
børn og unge under 18 år.
Vedtægter
§ 1.

Navn og hjemsted

Fondens navn er:
Børne-Unge Fonden i ”Det gamle Egby”.
Fonden er underlagt G/F ”Det gamle Egby” og administreres heraf.
§ 2.

Formål

Formålet er at give økonomisk tilskud til fælles aktiviteter, for børn og unge under 18
år, i G/F regi.
Det vil være muligt, at give tilskud til aktiviteter uden for G/F, såfremt det kan godtgøres, at det er til gavn for børn og unge i G/F.
§ 3.

Ansøgning

Ansøgning om tilskud sendes til formanden for G/F.
Ansøgningen vil senest blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøderne afholdes i januar – marts – juni – oktober.

§ 4.

Daglig virksomhed

Fondens daglige virksomhed ledes af bestyrelsens 5 medlemmer.
Fonden afholder møde, når en fremsendt ansøgning skal behandles.
Fonden træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i hans forfald er næstformandens
stemme udslagsgivende.
I forbindelse med Fondsmøderne skrives et beslutningsreferat, der skal kunne forevises, hvis et medlem skulle ønsker det.
Bestyrelsens suppleant har ret til at overvære møderne.

§ 5.

Bestyrelsens beføjelser

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand.
Bankfuldmagt har formanden sammen med kassereren.
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§ 6.

Økonomi

Kasseren fremlægger regnskab for Fonden på G/F årlige generalforsamling.
Bestyrelsen og revisoren har til enhver tid ret til at forlange Fondens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning, forevist.
§ 7.

Vedtægtsændringer

Tillæg eller ændringer til herværende vedtægter kræver, at forslag herom er indsendt
til bestyrelsen i henhold til G/F vedtægter§ 5, og at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
§ 8.

Fondens opløsning

Fondens opløsning vil ske, når alle aktiverne er brugt, eller i forbindelse med G/F’s
opløsning.
Eventuelle aktiver fordeles til en klubaktivitet i Ejby, der har børn og unge under 18 år
som medlemmer.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen ”Det gamle Egby” den xx. marts 2021.

Dirigent:

Formand:

Steen Justesen
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