Vedtægter for ÆrøPlus
1. Navn:
1.1. Foreningens navn er ÆrøPlus.
2. Hjemsted:
2.1. Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.
3. Formål:
3.1. Foreningens formål er at sikre en positiv udvikling af hele Ærø.
3.2. Foreningens udgangspunkt er ÆrøPlus´ politiske program.
3.3. Foreningens beslutninger skal i videst mulige omfang:
- Forbedre erhvervs- og bosætningsmuligheder på Ærø
- Understøtte ønsket om at være en bæredygtig ø
- Højne livskvaliteten og være til gavn for de fleste på Ærø
- Understøtte ønsket om at forblive en selvstændig kommune
3.4. Foreningens beslutninger skal baseres på fornuft og fakta.
4. Medlemmer:
4.1. Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der anerkender og respekterer Ærø Plus´
politiske program og vedtægter.
4.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren, der opretter og fører en
medlemsfortegnelse. Medlemsskabet starter ved indbetaling af medlemskontingent, hvis størrelse
fastsættes på den årlige generalforsamling.
4.3. Bestyrelsen kan beslutte at annullere et medlemskab ved kontingentrestance samt vælge at
udsætte en anmodning om medlemskab til næstkommende generalforsamling.
4.4. Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende:
- Modarbejder foreningen eller foreningens formål
- Skader foreningens anseelse eller arbejde
- Udviser grov, usømmelig eller på anden måde upassende adfærd
4.5. Et ekskluderet medlem kan inden for en frist af en måned, efter at have modtaget
meddelelsen om eksklusion, skriftligt forlange, at sagen forelægges på næstkommende
generalforsamling. I et sådan tilfælde træffes her den endelige afgørelse, og eksklusionen skal
godkendes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
5. Hæftelse:

5.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue.
5.2. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
6. Generalforsamling:
6.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Der indkaldes til denne med mindst
14 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt uge- eller dagblad.
6.3. Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid afholdes efter beslutning af en
generalforsamling eller efter bestyrelsens beslutning.
6.4. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
6.5. Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens punkt 7 skal ved navns
underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen kan udarbejde forslag op til 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
6.6. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger
på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog punkt 4.5 og 10.
6.7. Hvert medlem har én stemme, som afgives ved personligt fremmøde. Stemme kan afgives
gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer. Ingen kan som fuldmægtig
på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.
6.8. Generalforsamlingens beslutninger og afstemninger protokolleres. Protokollen underskrives af
dirigenten.
7. Bestyrelse:
7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er to bestyrelsesmedlemmer på valg.
Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
7.2. Medlemmer af kommunalbestyrelsen valgt for Ærø Plus kan ikke vælges til bestyrelsen

7.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
7.4. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen to suppleanter, der betegnes 1. suppleant og
2. suppleant. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
7.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige
for foreningens drift.
7.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
8. Tegningsret:
8.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand eller næstformand og et af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
9. Regnskab og ”partiskat”:
9.1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
9.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af
generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for to år ad gangen og kan ikke samtidig være
medlem af bestyrelsen.
9.3. De medlemmer af foreningen, som er valgt som foreningens repræsentanter i offentlige hverv,
hvor der udbetales egentlig løn eller honorar, indbetaler 2% af det samlede løn/ honorar til
foreningen.
10. Vedtægtsændringer og opløsning:
10.1. Til beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af
medlemmerne er repræsenteret på den dertil indkaldte generalforsamling, og at beslutningen
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
10.2. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede på ovennævnte generalforsamling, kan
bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes efter 4 uger. Der skal i
indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen eller
foreningens opløsning vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
10.3. Eventuelle midler skal ved foreningens opløsning anvendes på en måde, der ligger i naturlig
forlængelse af foreningens formål. På den opløsende generalforsamling besluttes det, hvordan
midlerne anvendes inden for ovennævnte område.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10.02.2014
Ændret på ordinær generalforsamling den 13.04.2015

