Vedtegter for

Cvr.nr. 36 63 20 38

Foreningen "Byfesten i Flang"
$ 7.Naon oghjemsteil:

Foreningens navrl er "Byfesten iElang", og hjemsted er Flong 2ir10 Hedehusene, beliggende i }Ioje-Taastrup Kommune.
Foreningens adresse er en af de ansvarlige juridiske personer i forerringen jf. referater fra moder i foreningen.
$

2.Eormdl;

Foreningen "Byfesten i Flong' har alene til forrnl at vere samlende ansvarligt organ for foreninger, institutioner,
erhvervsdrivende og borgere, med relation til Flong i forbindelse med planlegning og afholdelse af den &rlige byfest i

Flang.

$ S.Meillemsforholil
Alle ovennevnte interessenter er fadte medlemmer og kan deltage i foreningens moder og virke umiddelbart.
$ 4 Attsoarlig arbejilsgruppe og tegningsreglen

Foreningen tegnes af en valgt anxtarlig arbejdsgruppe (bestyrelse). Det p&hviler arbejdsgruppen at sorge for nodvendige
praktiske foranstalbringer der er nodvendige for foreningens drift - f.eks. bankkonto, CVR nr. mv. Medlemmeme af den
ansvarlige arbejdsgruppe kan til enhver tid andres pA ethvert msde hvor interessenterne er indkaldt jf. g 5. Den
ansvarlige arbejdsgruppe kan udpege en daglig forretningsforer (kasserer) fra arbejdsgruppen, der kan tildeles prokura
til handtering af foreningens daglige drift, f.eks. disponering pA bankkonto. Prokuraen tildeles jf. serskilt dokument.
$ S lnteressentmsder

Ethvert interessentmsde er beslukringsdyChgt
den ansvarlige arbejdsgruppe er representeret. Hvis den ansvarlige
"ar
arbejdsgruppe ikke er representeret, skal der vere
deltagelse af minimum 5 interessenter fra foreninger eller
institutioner. Dette gelder i etlwert forhold for foreningen, herunder disposition af midler, endringer af vedtagter og
endringer i den ansvarlige arbejdsgruppe samt oplosning af foreningen. Undtaget he#ra er andringer af g 7 i disse
vedteger, der aldrig kan andres.
Der skal laves besluhingsreferat fra disse interessentmoder, herunder med oplysninger om hvem der var deltagere og
hvilken forening/institution disse representerede. Beslutringsreferater skal offentliggores p& foreningen hjemmeside.
$ 6Regnskab ogformue:

Foreningens midler tilhsrer foreningen, og det p&hviler den ansvarlige arbejdsgruppe at medbringe opdateret regnskab
over formuen til ethvert msde og pA forlangende forevise dette til inter€ssenteme. Foreningen mri ikke have geld
udover sedvanlig leverandsr kredit i forbindelse med kob af ydelser af 3. part.
$ 7 Oplosning:

Ved foreningens oplosning skal foreningens midler doneres til en lokal forening/institution der i sit virke har med bsm
og/eller unge at gare. Denne paragraf kan aldrig endres.
Vedtegterne erstatter tidligere vedtegter for foreningen.
Vedtaget pA interessent msde Flong den
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