VEDTÆGTER FOR FRIENDS OF COLD HAWAII

1.

Navn, status og hjemsted

1.1.

Friends of Cold Hawaii er en selvejende institution, der er stiftet den 2. august 2012. Friends of Cold
Hawaii blev oprindeligt stiftet som en forening og er omdannet til en selvejende institution i marts
2021.

1.2.

Institutionen har hjemsted i Thisted kommune.

2.

Formål

2.1.

Institutionens primære formål er at afholde tilbagevendende årlige internationale begivenheder i Thy
med surfing som omdrejningspunkt. Derudover arbejder institutionen for at videreudvikle kendskabet til Cold Hawaii og for at sikre og aktualisere brandet Cold Hawaii samt for at styrke Cold Hawaii’s
betydning for Thisted Kommune og Nordjylland.

2.2.

Institutionen kan indgå i samarbejde med private og offentlige aktører med henblik på at sådanne
aktører kan bidrage til at opfylde formålet.

3.

Økonomiske forhold

3.1.

Friends of Cold Hawaii har status som en non profit selvejende institution. Driften af institutionen
finansieres primært gennem offentlig støtte, sponsorater, afholdelse af arrangementer samt medlemskontingenter.

3.2.

Institutionens midler er bundet af formålet og skal således bruges til at fremme institutionens formål.
Det er ikke formålet eller målet at skabe en formue udover nødvendig konsolidering til varetagelse af
institutionens formål.

3.3.

Institutionens formål holdes adskilt fra medlemmernes og bestyrelsens formue. Institutionen har således en selvstændig økonomi, hvorover institutionen selv hæfter og disponerer inden for rammerne
af vedtægterne.

4.

Medlemskab

4.1.

Som medlem af institutionen kan optages selskaber, virksomheder og institutioner samt privatpersoner. Fælles er, at medlemmerne ønsker at støtte op om institutionens formål.

4.2.

Indmeldelse sker ved tilmelding på institutionens hjemmeside (https://coldhawaii.com/medlemsskab).

4.3.

Udmeldelse skal ske skriftligt til institutionens kasserer senest med 1 måneds varsel til regnskabsårets
udgang. Udmeldelse friholder ikke for de forpligtelser og ansvar, der er indgået aftaler om i medlemsperioden. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
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4.4.

Et udmeldt medlem kan kun optages som medlem på ny, hvis eventuel gæld til institutionen er berigtiget.

5.

Kontingent

5.1.

Kontingentets størrelse, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Følgende var gældende ved institutionens stiftelse: Kontingent for selskaber/virksomheder/institutioner: 5.000 kr. ekskl. moms. Kontingent for enkeltmandsvirksomheder: 1.000 kr. ekskl. moms. Kontingent for privatpersoner: 100 kr.

5.2.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

6.

Udelukkelse og eksklusion

6.1.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet handler i strid med institutionens formål,
hvis medlemmet på anden måde tilsidesætter institutionens vedtægter på en for institutionen skadelig vis eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

6.2.

Betales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden eller senest 14 dage efter skriftligt påkrav er udsendt til det pågældende medlem, kan bestyrelsen endvidere udelukke medlemmet, hvorved samtlige medlemsrettigheder fortabes. Udelukkelsen fritager ikke det udelukkede medlem for de
forpligtelser og det ansvar, der følger af aftaler, der er indgået i medlemsperioden. Medlemskab kan
i denne situation kun erhverves igen i henhold til den i pkt. 4 beskrevne procedure.

7.

Årsmøde

7.1.

Der afholdes årsmøde én gang årligt i perioden mellem den 1. marts og den 15. april. Årsmødet har
til formål dels at orientere medlemmerne om institutionens aktuelle situation og planer for det igangværende år, dels at skabe et forum hvor medlemmerne kan være i dialog med bestyrelsen. Der kan
ikke træffes beslutninger på årsmødet.

7.2.

Bestyrelsen indkalder til årsmødet ved e-mail til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen sker med mindst
3 ugers varsel.

7.3.

Form, indhold og dagsorden for årsmødet besluttes af bestyrelsen. Dagsorden skal mindst omfatte
følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Gennemgang af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Gennemgang af regnskabet for det forløbne år
4) Orientering om bestyrelsens budgetforslag for det kommende år og den aktuelle økonomiske situation
6) Eventuelt

Mødeberettigede på årsmødet er institutionens medlemmer.
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7.4.

Udover det ordinære årsmøde kan bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært møde med minimum tre
ugers varsel.

8.

Bestyrelse

8.1.

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 5-8 medlemmer, hvoraf et medlem skal være fra
Thisted Kommunes Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg. Bestyrelsen udgør institutionens
øverste organ og repræsenterer institutionen i alle forhold.

8.2.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på to år, dog således at alle medlemmer ikke udskiftes på samme tid. Formanden vælges i lige år, mens kassereren vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges.

8.3.

Bestyrelsen er selvsupplerende og vælger dermed selv nye medlemmer med respekt af pkt. 8.1, ligesom bestyrelsen selv konstituerer sig med formand og næstformand mv.

8.4.

Medlemmer til bestyrelsen udpeges således, at de med deres kvalifikationer kan bidrage aktivt til at
fremme institutionens formål. Det er ikke muligt for institutionens bestyrelsesmedlemmer at bidrage
til institutionens aktiviteter som underleverandør.

8.5.

Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen på ethvert tidspunkt. Hvis et bestyrelsesmedlem
udtræder, udpeger den tilbageværende bestyrelse et nyt medlem for den resterende del af perioden.

9.

Bestyrelsens opgaver

9.1.

Bestyrelsesmedlemmerne har det overordnede ansvar for, at institutionen arbejder på en økonomisk
forsvarlig og langsigtet måde efter formålet samt at disse vedtægter er tilpasset den lovgivning og det
finansieringsgrundlag, som institutionen arbejder inden for. Bestyrelsen har det overordnede ansvar
for institutionens økonomiske dispositioner, herunder i forhold til at betingelser og vilkår i forbindelse
med sponsorater, kommunale midler og anden støtte overholdes, og skal endvidere til enhver tid
sikre, at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller samt at bogføring
og regnskabsaflæggelse foregår på tilfredsstillende vis.

9.2.

Bestyrelsen skal tage stilling til enhver disposition, der må anses for at være af usædvanlig karakter
eller omfang.

9.3.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte en daglig leder/projektleder og er ansvarlig for at påse, at
en sådan eventuel daglig leder/projektleder udfører sit arbejde på en måde, der er i tråd med institutionens formål og at arbejdet sker efter bestyrelsens retningslinjer og på behørig vis. Det er endvidere
bestyrelsen, der kan afskedige en eventuel daglig leder/projektleder. Såfremt der ansættes en daglig
leder/projektleder, har vedkommende i så fald ansvaret for institutionens daglige drift efter bestyrelsens anvisninger og vedtægterne. Dette ansvar vil i modsat fald påhvile bestyrelsen.

9.4.

Bestyrelsen kan nedsætte et advisory board med henblik på at opnå sparring i forbindelse med afholdelse af aktiviteter og events. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte udvalg og/eller arbejdsgrupper til
varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
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9.5.

Bestyrelsesmedlemmerne honoreres ikke for bestyrelsesarbejdet.

10.

Beslutninger på bestyrelsesmøder

10.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller
næstformanden, er til stede. Fremmøde kan ske elektronisk.
10.2. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
10.3. Bestyrelsen ledes af bestyrelsesformanden, hvis opgave er at indkalde til og lede bestyrelsesmøderne
samt at påse, at enhver beslutning træffes på et oplyst og informeret grundlag. I tilfælde af formandens fravær på et bestyrelsesmøde, træder næstformanden automatisk i hans sted.
10.4. Bestyrelsen udarbejder referat på hvert bestyrelsesmøde, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Er et medlem uenig i bestyrelsens beslutning, har medlemmet ret til at få sin
mening indført i referatet.
10.5. Bestyrelsen mødes mindst fire gange årligt.
11.

Tegningsret

11.1. Institutionen tegnes af formanden og kassereren i forening.
12.

Hæftelse mv.

12.1. Institutionen hæfter for egen optaget gæld og enhver forpligtelse, som institutionen påtager sig. Hæftelsen er begrænset til institutionens formue og der må således ikke optages gæld, der ikke kan afvikles inden for institutionens økonomiske formåen.
12.2. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen hæftelse for de forpligtelser, som institutionen påtager sig. Der
kan således alene gøres et ansvar gældende over for institutionen, medmindre bestyrelsen pådrager
sig et selvstændigt ansvar.
12.3. Et medlem kan ikke pålægges hverken økonomiske, juridiske eller arbejdsmæssige forpligtelser, som
medlemmet ikke ønsker at påtage sig. Der påhviler ikke medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, som institutionen påtager sig.
13.

Regnskab og revision

13.1. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år skal forelægge så betids, at det kan blive fremlagt på årsmødet.
13.2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til en af bestyrelsen valgt registreret revisor, der til enhver tid har adgang til at efterse regnskab,
beholdninger og posteringer. Årsregnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af den valgte revisor.
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14.

Vedtægtsændringer

14.1. Ændring af vedtægterne kan vedtages af bestyrelsen med kvalificeret flertal.
15.

Opløsning

15.1. Forslag om institutionens opløsning træffes af bestyrelsen i enighed.
15.2. I tilfælde af institutionens opløsning skal institutionens formue tilfalde foreninger, hvis formål er øremærket til ungdomsarbejde i søsportslige foreninger i Thisted Kommune eller til en eller flere anerkendte foreninger, der kan videreføre institutionens formål. Formuen kan fordeles blandt flere foreninger.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt den ________ 2021
I bestyrelsen

_________________________
Jens Jørgen Jensen (formand)

_________________________
Martin Falslev Andersen (næstformand)

_________________________
Gunda Odgaard

_________________________
Tove Skinnerup

_________________________
Jesper Wittrup
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