TANDSFORENINGEN DANSK VANDRELAUG,

Vedtegter for

1. 10. lggg
DAGDRIVERBANDEN

Pr. 1. januar L990 med tilknytning til
!k:Lr_

1

.
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DVL I s

Lyngbyafdeting.

Navn og hiemsted.

':.
Aktivitetens navn er DAGDRIVERBANDEN. DenS&,hjemsted
er
DVLfs tyngbyafdeling, men med postadresse hos DAGDRIVERBANDENS til
enhver tLd varende formand.
Pkt. 2. Tilhorsforhold.
DAGDRMRBANDEN er en aktivitetskreds under DVL's Lyngby
afdeling, med Okonomi uafhangJ-g af denne.
Pkt. 3. FormAl.
DAGDRIVERBANDEN er stiftet
med fortnalet at arrangere vandre_
ture og andre aktiviteter, der l-igger indenfor Lindsfor-

eningen Dansk Vandrelaugs formAlsparagraf.

Pkt. 4.

og kontingent.
enhver, som har betalt det Arll.ge kontingent til
Landsforeningen Dansk Vandrelaug. DAGDRMRBANDEN opkraver
ikke serskilt kontingent, men kan opkrave et omkostnlngsdekkende belOb i forbLndelse med arrangementer.

Medlemmer
Medlem er

Pkt. 5. Genera] f orsamllrrg_:.
afholdes een gang 6r1igt, sAledes
@samtj-ng
at resultatet af general forsamll-ngen kan vare med pA DVL
tyngby afdelings afdell-ngsm6de. Indkaldelse sker gennem
DvL's blad.

Forslag, der Onskes behandlet pA generalforsamlingen skaL
vare formanden skriftligt i hande senest 7 dage fgr generaL forsaml ingens afholde1se.
SteN[eret har alle medlemrner, der lkke er i restance, som
er fyldt 16 Ar og har veret medlem af DVL i mindst 3 mdr.
Steruneret kan kun udOves ved personligt frerutrdde pA general forsamlingen, Al1e, der har stemmeret, kan opstilL"es
til valg.
Dagsordenen for den ordlnere generealforsamLing ska]mlndst indehoLde fOlgende punkter:

1. Valg af dlrlgent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. DAGDRMRBANDENS regnskab.
4 " Indkomne forslag.

side
5.

Valg af
E. formand
b, OvrS.ge bestyreLsesmedlemmer
c. suppleanter
d. revisor
e. revisorsuppleant "

6,

Eventuelt

2.

Pk!.. 6,. Festyrelsen.

Bestyrelsen er DAGDRIVERBANDENS daglige ledelse og er dens
representant i aIIe forhold. De vedtagne beslutninger og
foretagne handdlinger forpligter DAGDRIVERBANDEN 1 fornord
til lovene.

DAGDRIVERBANDEN ledes af en bestyrelse, der bestAr af 5-g
medlemmer, som valges af den ordinare generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne valges for 2 Ar CIg afg&r med halvdelen hvert Ar. Formang** velges sarskilt foi Z Ar. Suppleanter valges for 1 Ar. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med Svrige poster.

Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formandenn €ller
s&fremt to bestyrelsesmedlemmer frensatter @nske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n;ir halvdelen af dens
medlemmer er til stede. Tvivlsspprgsm&t afggres ved alm.
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme ud*
slagsgivende.
Pkt. 7. Regnskabet.

f@1gerka1enderAret.Regnskabetrevj-deresaf
klubbens revisor. Kassereren skal pA forlangende af klubbestyrelse og revisor udlevere regnskabsmateriale "
Der aflegges regnskab mj.ndst 1 gang &rligt til DVL?s
Lyngby afdeling.

Pkt . I . Ansvar overf or tredj emarld 1

rsonligt for DAGDRIVERBANDENS
"forpligtelser,
kun den til enhver tid til-stedevarende
formue tilh0rende DAGDRIVERBANDEN hefter for disse,

Pkt. 9.

DAGDRIVERBANDENS

oplosning.

an kun ske, nAr en i denne anIedning indkaldt generalforsamling vedtager dette raed 3/4 at
de afgivne stemmer. I ttlfeldb af oplosning tilfalder DAGDRTVERBANDENS mldler DVLts tyngby afdelLng.
Pkt. lO.Vedtegternes gyldigbed.
Endring l og ttlfojelser t1I vedtegterne skal behandles og
vedtages pA DAGDRTVERBANDENS ordinare generarforsamllng,
nen er kun gyldige, safremt de herefter godkendes af DVL'S
Lyngby afdeJ.ing.

Vedtaget oktober
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