LOVE & VEDTÆGTER
VINKLUB
VEDTÆGTER FOR SAS VINKLUB DANMARK
§1

NAVN
1.1
Foreningens navn er SAS Vinklub Danmark.

§2

FORMÅL
2.1
Det er SAS Vinklubs formål at arbejde for at tilgodese medlemmernes behov for
- at få uddybet kendskabet til gode og ædle vine
- at forsøge at fremskaffe gode og ædle vine til favorable priser og
- at samarbejde med tilsvarende vinklubber i Norge og Sverige samt i andre luftfartsselskaber.
2.2
Formålet skal opfyldes ved
- jævnlige arrangementer med vinsmagning,
- rejser til vinens udviklingssteder og
- andre arrangementer med vin som tema.

§3

TILHØRSFORHOLD
3.1
SAS Vinklub Danmark er en sektion af SAS Group – Denmark.

§4

MEDLEMSKAB
4.1
Som medlem kan optages alle, der er eller kan blive medlem af SAS Group Club Denmark i
henhold til dennes love, dvs. ansatte i SAS Group og deres ægtefæller/samlevere, samt ansatte
overgået til pensioniststatus og deres ægtefæller/samlever. SAS Vinklub Danmark kan herudover
optage medlemmer uden tilknytning til SAS Group som eksterne medlemmer.
4.2
Et medlem fortaber sit medlemskab ved kontingentrestance ud over et kvartal.
Hvis medlemskab ønskes genoptaget skal restancen betales.

§5

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1
Ordinær generalforsamling af holdes hvert år i februar eller marts måned.
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5.2
Generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. E-mail eller almindeligt brev er
gyldig indkaldelse. Indkaldelsen offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside.
5.3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til bestyrelsen senest den 15.
januar. For slag skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
5.4
Beslutninger træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal, dog skal beslutninger om
vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer. Hvert medlem kan stemme ved fuldmagt for et andet medlem. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
5.5
Forslag om opløsning af foreningen vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være den ordinære. På den ordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
5.6
Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse, Suppleant og revisor ifølge vedtægterne.
7. Eventuelt.
§6

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
6.1
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftligt forlangende af 1/3
af medlemmerne med angivelse af, hvilke punkter, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling.
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6.2
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter modtagelsen af en
anmodning i henhold til reglerne i § 5.2
6.3
Beslutninger træffes efter samme regler, som gælder på den ordinære generalforsamling, jf. § 5.4
og § 5.5
§7

KONTINGENT
7.1
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
7.2
For ansatte i SAS Group og deres ægtefæller/samlevere kan kontingentet trækkes via løntræk..
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt regler om den praktiske gennemførelse af kontingentopkrævning
og -betaling.
7.3
Bestyrelsen fastsætter pris og vilkår for deltagelse i foreningens arrangementer, herunder
tilmeldingsfrister og betaling ved udeblivelse.

§8

REGNSKABSÅR OG ANVENDELSE AF MIDLER
8.1
Regnskabsåret følger kalenderåret.
8.2
Bestyrelsen træffer beslutninger om anvendelse af SAS Vinklub Danmarks midler.

§9

BESTYRELSEN
9.1
Bestyrelsen består af formanden samt 2 til 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Formanden og
de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af to år, af generalforsamlingen.
9.2
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant og en revisor.
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9.3
Formanden vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med
næstformand og kasserer straks efter generalforsamlingen.
9.4
Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder.
9.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne fra bestyrelsen er til
stede, hvoraf et af disse skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen træffer
beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, dog er det
næstformandens stemme, der er afgørende, hvis formanden har forfald.
9.6
SAS Vinklub Danmark tegnes af formanden, næstformanden eller kasseren i foreningen med et
andet bestyrelsesmedlem. Kasseren kan dog egenhændigt disponere foreningens bankkonti.

VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 25. FEBRUAR 2015

