
 
 

 

VEDTÆGTER  FOR LANDSFORENINGEN AUSTRALSKE  PARAKITTER. 

 

1 Foreningens navn er ”LANDSFORENINGEN  AUSTRALSKE  PARAKITTER”. Foreningens 

adresse er formandens adresse. Landsforeningens kåringsskue afholdes  en gang årligt. 

 

2 Foreningen har til formål at være samlingssted for enhver, der har Australske Parakitter som hobby, 

og forestå udbredelse af kendskab til disse. 

 

3 Foreningen afholder kåringsskuer og kan nedsætte arbejdsgrupper blandt sine medlemmer, på alle 

områder, hvor det er påkrævet af hensyn til foreningens virksomhed. 

 

4 Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formål. Nye medlemmer 

modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter. 

 

5 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 

6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig 

meddelelse til hvert enkelt medlem, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. 

Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis 

medlemskab har varet mindst 1 måned. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning kan ske 

ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot et medlem ønsker det. 

 

7 Ordinær generalforsamling skal afholdes hver år sammen med kåringsskuet. Dagsorden skal 

indeholde følgende punkter. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af formand som er på valg ulige år 

                        Valg af kasserer som er på valg lige år. 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem ulige år 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer lige år. 

Valget gælder for en 2- årig periode. 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg hvert år. 

9. Valg af 1. revisor (bilagskontrolant). De 2 revisorer er valgt for 2 år, med en på valg hver år. 

10. Valg af 1. revisorsuppleant (bilagskontrolant). På valg hver år. 

11. Valg af  udstillingsudvalg, som består af 3 personer. På valg hvert år. 

12. Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være                              

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse 

 

8. Foreningen kan på en generalforsamling ekskludere ethvert medlem, som i afgørende spørgsmål 

modarbejder foreningens arbejde, eller overtræder foreningens vedtægter. Der skal uopholdeligt gives 

den pågældende meddelelse om eksklusionen. Eksklusionen skal godkendes af 2/3 af de fremmødte 

medlemmer 

 

 



 
 

9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Den skal 

indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af 

dagsorden. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er stilet til 

formanden. 

 

10. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, som varetager det daglige 

arbejde i foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med næstformand og sekretær. 

Sekretæren skal føre protokol over de på møderne vedtagne beslutninger. 

 

11. Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til 31/12. Kontingentet forfalder til betaling 1. august 

 

12. Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to med 3 ugers mellemrum særligt indkaldte 

generalforsamling med ¾ stemme flertal.  Såfremt foreningen opløses, bestemmer 

generalforsamlingen, hvortil klubbens midler skal anvendes. 

 

13. Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer 

herfor. 
      

 


