
Vedtægter Brugsens Vinklub Fensmark ”Livsnydernes Klub” 
 
Oprindelig stiftet 21. Juni 2010, ændret på generalforsamling 16. marts 2012, ændret 14. marts 2014 og 
ændret 16.marts 2018. 
 
§ 1: Klubbens, hjemsted og formål 
 

1. Klubbens navn er: Brugsens Vinklub Fensmark ”Livsnydernes Klub”. 
2. Klubbens hjemsted: Fensmark Brugsforening, 4684 Holmegaard 
3. Klubben er stiftet d. 21/6-2010 
4. Klubbens formål: Udbrede kendskab til vin og gennem sociale arrangementer og nyhedsbreve, samt 

skabe et socialt netværk for livsnydere, som sætter pris på livets glæder, med vinen i centrum. 
5. Klubben er selvejende, men fungerer i tæt samarbejde med Fensmark Brugsforening. 

 
§2 Medlemmer 
 
Enhver borger over 18 år som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, kan blive medlem af klubben.  
 
Ved indmeldelse betales indmeldelses gebyr og årligt kontingent. I efterfølgende år betales kun det årlige 
kontingent. Det er tilladt at springe et år over, uden at skulle betale indmeldelsesgebyr.  
 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og dækker kalenderåret. Ved indmeldelse i november-december 
dækker kontingentet det efterfølgende år og man kan deltage i resten af indeværende års arrangementer. 
 
Indmeldelsesgebyr og kontingent refunderes ikke ved udmeldelses. 
 
Udover kontingent er der brugerbetaling for deltagelse i klubben arrangementer. Beløbet afhænger af de 
enkelte arrangementers omkostninger. 
 
Et medlem som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget på 
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben. Eksklusionen skal  være saglig og 
begrundes skriftligt. 
 
§3 Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned, og indvarsles på mail og ved opslag på 
foreningens hjemmeside senest 14 dage før. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning  
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel eller med 4 ugers varsel  
hvis 25 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.   
 
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes af de fremmødte, ved almindeligt stemmeflertal. Den til 
enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer som har betalt 
kontingent kan deltage og afgive stemme på generalforsamlingen. 
Der føres protokol over beslutningerne på generalforsamlingen. 
 
 



§ 4: Ledelse 
 
Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer der vælges for 2 år af gangen. 5 i lige år og 4 i ulige år. 
Desuden 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisor suppleant, der ligeledes vælges for 2 år. 
 
Fensmark Brugsforening har ret til at udpege 3 af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, IT ansvarlig, sekretær og 3 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for klubbens 
drift. 
 
Bestyrelsen forpligtiger sig ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand 
eller næstformand. 
 
Bestyrelsen afholder periodiske møder efter behov og kan indkaldes når formanden eller 3 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand og mindst 3 bestyrelses medlemmer er til 
stede. 
 
Ved stemmelighed har formand eller den fungerende formand den afgørende stemme.  
 
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. 
 
Bestyrelsen oppebærer ikke honorar for bestyrelsesarbejdet, men er fritaget for kontingent og brugerbetaling 
ved de arrangementer de er aktive i. 
 
§ 5 Hæftelse 
 
Klubben hæfter kun for de forpligtigelser med den af klubben tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens 
medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, 
 
§ 6 Regnskab 
 
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.  
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted 
når revisoren ønsker det. 
Regnskab og status skal forsynes med påtegning af revisor. 
 
§ 7 Vedtægtsændringer og klubbens opløsning 
 
Ændringsforslag til klubben vedtægter behandles på generalforsamlingen. 
I tilfælde af at generalforsamlingen beslutter at nedlægge vinklubben, skal klubbens midler alene tilfalde 
medlemmerne, enten ved vinkøb til alle eller et festligt arrangement 
 
 


