Vedtægter for Den Danske Europabevægelse Region Vestjylland
§ 1.
Navn: Den Danske Europabevægelse, Region Vestjylland (cvr nr. 38 98 65 97)
§ 2.
Formål: Foreningens formål er at arbejde for et stadigt snævrere samarbejde mellem de
europæiske folk med dannelsen af et forenet demokratisk Europa som endeligt mål
i overensstemmelse med de i Europarådets statut og traktaterne om ”De europæiske
Fællesskaber” udtrykte grundsætninger.
Foreningen er medlem af organisationen Den Danske Europabevægelse og arbejder i overensstemmelse med denne
forenings vedtægter og program.
Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 3.
Medlemmer: Foreningens medlemmer er Den Danske Europabevægelses medlemmer i regionen samt medlemmer
fra naboregioner, der efter eget ønske har ladet sig overføre til vores region – jfr. § 5, stk. 6 i hovedorganisationens
vedtægter.
Ind - og udmeldelse sker som følge heraf gennem hovedorganisationen.
§ 4.
Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. februar til 31. marts
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller, når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette, eller efter skriftlig begæring
fra Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg.
I de to sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde generalforsamlingen således, at denne kan
afholdes senest månedsdagen for begæringens modtagelse.
§ 5:
Indkaldelse: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved direkte skriftlig meddelelse pr mail eller brev til
foreningens medlemmer afsendt senest fire uger før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.
§ 6:
Dagsorden: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning for det forløbne år.
4. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
6. Behandling af eventuelle forslag.
7. Valg af:
a. Formand
b. Næstformand.
c. Kasserer
d. 4 bestyrelsesmedlemmer
e. 2 revisorer
f. Repræsentant(er) til ”Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse”
g. Bestyrelsen udpeger delegerede til landsmødet
8. Eventuelt.

Ad pkt. 5: Ethvert forslag kan fremsættes og behandles på generalforsamlingen. Forslag til ændringer i foreningens
vedtægter skal dog være formanden i hænde senest den 1. februar.
Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Dirigenten leder forhandlingerne og fastsætter afstemningsmetoden.
Afstemning om personvalg skal efter begæring ske skriftligt.
Valg afgøres ved almindelig stemmeflertal.
§ 7:
Valgbarhedsregler: Kun foreningens medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent, har forslags - og
taleret ved generalforsamlingen, ligesom kun disse er valgbare ved de under dagsordenens punkt 6 a - d og f nævnte
valg.
§ 8:
Bestyrelsen: Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren og de på generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan supplere sig med et antal yderligere medlemmer dog således, at bestyrelsens flertal altid skal være
generalforsamlingsvalgt.
Bestyrelsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg og kan i øvrigt nedsætte udvalg af medlemmer til løsning
af specielle opgaver.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de
generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§9
Regnskab: Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
De på generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig og kritisk revision.
Det reviderede årsregnskab skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal efter endt godkendelse tilstilles ”Den Danske Europabevægelses” hovedkasserer.
§ 10.
Øvrige bestemmelser: Vedtægter kan ændres på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal. Ændringer skal for at
få gyldighed godkendes af ”Den Danske Europabevægelses” forretningsudvalg.
Foreningen kan kun opløses, efter at forslag herom fremsat som vedtægtsændring er vedtaget med 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst tre
måneders mellemrum.
Eventuelle aktiver tilfalder Den Danske Europabevægelse.
Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5. december 1981 på Gl. Skivehus, Skive
og ændret i forbindelse med regionsdannelsen d. 28. februar 2007 på generalforsamlingen på Skive Folkeblad,
Skive.
Foreningen har i overensstemmelse med beslutning på Den danske Europabevægelses landsmøde d. 16. april 2016
skiftet navn fra region Viborg-Skive til region Vestjylland. Dette blev enstemmigt besluttet på regionens
generalforsamling d. 13. marts 2017.
13. marts 2017
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