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Vedtægter for ”Støtteforeningen LOAs Venner”

§1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er ”Støtteforeningen LOAs Venner”.

1.2 Foreningen er hjemmehørende i Aalborg kommune.

1.3 Foreningen er stiftet den 10. december 2013.

§2 Formål
2.1 Foreningens formål er at støtte den af Tall Ship Aalborg Fonden ejede tremastede barkentine LOA
af Aalborg med kendingsbogstaverne OUTY og at støtte LOA Værft.

2.2 Foreningens midler, herunder økonomiske, skal således benyttes til at støtte LOA og LOA Værft i
form af donationer/tilskud til brug for vedligeholdelse, anskaffelse af udstyr, materialer m.v. til brug
på LOA og LOA Værft.

§3 Medlemmer
3.1 Som medlemmer kan optages personer og virksomheder, der kan tilslutte sig foreningens formål 
og vedkende sig nærværende vedtægter.

Hvert personligt medlem har én stemme, hvert kollektivt (forening eller virksomhed) medlem har én

stemme.

3.2 Et medlem kan blive ekskluderet af foreningen, såfremt medlemmet skaber splid og tvistigheder
af alvorlig karakter eller forbryder sig mod vedtægterne i øvrigt.

En eksklusion kan kun foretages, hvis bestyrelsen har fuldstændigt enighed om beslutningen og en

eksklusion kan prøves på førstkommende generalforsamling, hvor eksklusion i så fald kan besluttes

ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.

3.3 I tilfælde af foreningens ophør tilfalder alle foreningens midler LOA.
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§4 Generalforsamling
4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsen indkal-
der skriftligt til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

4.3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsen.

6. Valg af revisorer og suppleanter for revisorerne.

7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

4.4 Hvert fremmødt medlemskab har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet
medlem medbringe flere end to fuldmagter.

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1

uge inden afholdelse af generalforsamling.

4.6 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte medlem- 

mer. Dog kræver vedtægtsændringer samt beslutning om foreningens opløsning tiltrædelse af 2/3 af

de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen og mindst 1/4 af foreningens samlede medlems- 

tal. Er 1/4 af medlemstallet ikke repræsenteret, men forslaget vedtaget med 2/3 majoritet, skal be- 

styrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 

med 2/3 flertal uden hensyn til fremmødet.
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§5 Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødven-
digt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af 
dagsorden.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling ikke senere end 3 uger efter et sådant 
skriftligt krav er fremsat.

5.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel ved udsendelse
af dagsorden.

§6 Bestyrelsen
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for den daglige drift.

Valg sker for en toårig periode, dog således at højest 3/5 af bestyrelsen er på valg. Genvalg er muligt.

6.2 Der føres protokol over bestyrelsens møder.

6.3 Der udbetales ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.

Dog er bestyrelsen bemyndiget til efter individuel vurdering at fastsætte beløb til dækning af udgif- 
ter, som er afholdt på støtteforeningens vegne.

§7 Økonomi
7.1 Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

7.2 Foreningens midler til brug for donation fremskaffes dels via årlige
kontingentindtægter fra foreningens medlemmer og dels via frivillige tilskud fra private, virksomhe- 
der, offentlige myndigheder eller andre, der ønsker at støtte foreningen.
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Foreningens bestyrelse kan herudover beslutte af gennemføre indtægtsgivende aktiviteter i form af 
eksempelvis salg af merchandise, arrangementer eller lignende.

7.3 Donationer uddeles efter ansøgning fra LOA eller LOA Værft.

7.4 Der uddeles maksimalt donationer således, at foreningen til stadighed har

minimum kr. 10.000,00 til rådighed på foreningens bankkonto.

7.5 Beslutning om godkendelse af ansøgninger om donationer træffes af 
bestyrelsen på bestyrelsesmøde ved simpelt flertal af bestyrelsens 
medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.7 Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

7.8 Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse
8.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, som ikke må være en og samme person.

8.2 Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.

8.3 Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen
indgåede forpligtelser.

8.4 Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen
tilhørende.

8.5 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
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Således vedtaget på generalforsamlingen 27. april 2022

Leif Ervolder, dirigent

Michael Fossing, formand

Christian Toft, kasserer

Merete Bågøe

Jytte Jakobsen

Carsten Pedersen

Bo Essenbæk

Torben Røgild
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