
August 2020 

Foreningen RUBAN 
CVR nr.: 3665 2306 
§ 1 Navn og hjemsted 

F oreningens navn er Ruban 
Foreningen har hjemsted i Varde Kommune. 

§ 2 F0rm2°1l 

Rubans forméil er at medvirke til at styrke kommunikationen 0 g faellesskabet mellem borgere, 
foreninger, institutioner, organisationer o g virksomheder i Vardeomrédet. 
Stk.2. Foreningen driver virksomhed under navnet Ruban-Info med udvikling, drift 0 g sal g af it- 
ltasninger, der understyatter foreningens formiil. Der flares swrskilt regnskab for Ruban-Info adskilt 
fra foreningens ravrige drift 0 g formue. 

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer 0 g réd som anerkender formélet 0g 
repraesenterer et lokalomréde i Varde Kornmune eller en tvaergéende interesse. 

Stk. 2. Det er bestyrelsens afgerelse om et medlem kan optages jf. ovenstéende. Afslag kan 
indbringes for generalforsamlingen. 

Stk. 3. Indmeldelse sker Ved henvendelse til bestyrelsen. 

Stk. 4. Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen med minimum tre méneders Varsel til 
udleibet af et kalenderéir. 

Stk. 5. Generalforsamlingen fastswtter medlemskontingentet o g godkender Ruban-Infos prisblad. 

§ 4 Ordinaer generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens eiverste myndighed i alle anliggender. 

Stk. 2. Ordinaer generalforsamling afholdes érligt i f!2iI‘StC kvartal, og indkaldes med minimum en 
méineds Varsel ved elektronisk meddelelse til medlemmemes registrerede kontaktperson. 

Z Stk.__3. F orslag som gnskes behandlet pé generalforsamling skal Vaere bestyrelsen _i_haende seriest tre 
uger fer generalforsamlingen. Dette skal fremgfi af indkaldelsen. 

Stk. 4. Hver medlemsforening hat to delegerede, hver med én stemme. Deltageme skal kunne 
dokumentere deres udpegning og seneste kontingent skal vaere betalt. 

Stk. 6. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med almindeligt flertal uanset 
de fremmzdtes antal, dog kraever Vedtaegtsaendringer 2/3 flertal 0 g nedlaggelse af Ruban kraever 
vedtagelse pé to péi hinanden felgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 méineds 
mellemrum.



Stk. 7. Dagsordenen for den ordinare generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter: 
1. Valg af dirigent, referent og steinmetaellere. 
2. Forelaeggelse afbestyrelsens éirsberetning - til godkendelse. 
3. Forelaeggelse af éirsregnskaberne - til godkendelse. 
4. Forelaggelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastlaeggelse af kontingent og prisblad 

— til godkendelse. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg til Rubans bestyrelse. Der Vaelges to rnedlemmer i lige éirstal og tre i ulige. 

Valgene gaelder for to 5r. 
7. Valg af én suppleant til bestyrelsen. Valget geelder for ét éir. 
8. Valg af revisor og suppleant for revisoren. Valget gaelder for ét éir. 
9. Eventuelt. 

Stk. 8. Alle beslutninger treeffes Ved simpel steinineflerhed, medmindre andet er foreskrevet i 

Vedtaegterne. Afstemning sker Ved héndsopreekning medmindre dirigenten beslutter andet - dog 
foregér alle personvalg Ved skriftlig afstemning efter en ében forslagsrunde. 

Stk. 9. Alle delegerede er valgbare. 

Stk. 10. Referatet underskrives af diiigenten 0 g referenten 0 g gnres tilgaengeli gt for medlemmerne. 

§ 5 Ekstraordinaer generalforsamling 

Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen hvis der opstér behov for det 0 g skal 
indkaldes, néir inindst en tredj edel af foreningens medlemmer frernsaetter nnske heroin. 
I sidstnaevnte ti1f&lde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begaeringens 
rnodtagelse. 
I 0VI‘lgt gaelder de samme regler om indkaldelse som Ved ordinwr generalforsarnling jf. § 5 stk.2. 

§ 6 Bestyrelsen. 

Bestyrelsen forestér foreningens ledelse. Den repraesenterer foreningen i alle forhold 0 g fastsaetter 
selv sin forretningsorden herunder rntadefrekvens. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med forrnand, kasserer, sekretaer 0 g naestformand, uiniddelbart 
efter generalforsarnlingen. 

Stk. 3. Forrnanden indkalder og leder mraderne og er foreningens talsmand udadtil. Ved forfald 
indtraeder nzestforrnanden i formandens forpligtelser. 

——Stk. 4. Bestyrelsen tager, med udgangspunkt i medlemmernes nnsker og gkonomien, stilling til 
hvilke nye initiativer der skal fremrnes. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan sage midler hos fonde og rnyndigheder til ivarksaettelse af nye initiativer, 
der kan frernrne f0r1r12°1let. 

Stk. 6. Der kan nedsaettes udvalg til losning af konkrete opgaver og bestyrelsen kan, i naermere 
bestemt omfang, delegere kompetence til et udvalg. 

Stk. 7. Der tages referat af rnnderne og medlerniner orienteres lnbende om vaesentlige beslutninger. 
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§ 7 Driften. 

Aktiviteterne i foreningen Ruban drives af fiivillige. 

Stk. 2. Bestyrelsen tager stilling til i hvilket omfang arbejdet i Ruban-Info suppleres med indkeb af 
konsulentydelser. 

§ 8 Tegning og hzeftelse 

F oreningen tegnes af formanden eller neestformanden og kassereren i forening. 

F oreningen haefter alene med sin formue. 

§ 9 Regnskab 

Foreningens regnskabséir er kalenderéret. 

§ 10 Oplasning 

Ved nedlaeggelse af foreningen Ruban, jf. § 5 stk. 6, tilfalder foreningens aktiver almennyttige 
fonnél i henhold til den nedleeggende generalforsamlings beslutninger. 

Séiledes Vedtaget pé generalforsarnlingen, den 4. august 2020 

@M7/ 6% / / 
Diriéent péi ge/grafforsamlingen Refere'nt pd Igeneralforsamlingen 

Underskrifter fra samtlige bestyrelsesmedlemmer: 

fligal/ézu //zz/Am
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