Vedtægt for Støtteforeningen KLK.
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Støtteforeningen KLK”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune og foreningen er stiftet den 27. oktober 2009.
§ 2. Foreningens formål er at støtte Sydjyllands Veterantog ved at udbrede kendskabet til foreningens
aktiviteter, at støtte et socialt miljø omkring arbejdsstedet, f.eks. ved at udgive tidsskriftet Togfløjten, at
arrangere medlemsmøder og udflugter og at drive hjemmesiden www.klk.dk.
Et genereret overskud kan gives til specifikke projekter for Sydjyllands Veterantog, enten til projekter,
støtteforeningen ønsker fremmet, eller efter ansøgning til bestyrelsen, som tager stilling til, hvilke projekter
der støttes.
§ 3. Som medlem kan optages alle, der betaler kontingent. For at være valgbar til tillidsposter skal man være
fyldt 18 år.
§ 4. Generalforsamlingen i foreningen vælger en bestyrelse på tre personer.
Bestyrelsen sammensættes af Støtteforening KLK’s medlemmer.
Konstituering af bestyrelsen: formand, kasserer, sekretær.
Der vælges en suppleant.
Der vælges to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant.
På ulige år er et bestyrelsesmedlem på valg. På lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valg af suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant er et-årige.
De valgte bilagskontrollanter skal revidere Støtteforeningens regnskaber kritisk.
§ 5. Generalforsamlingen er højeste myndighed for Støtteforeningen.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 6. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent til Støtteforeningen for næste år.
5. Indkomne forslag.
6. a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
b. Valg af suppleant til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant.
7. Eventuelt.
Varsling sker i Togfløjten eller på hjemmesiden og med mindst 21 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
§ 7. Ved alle valg skal der være skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ingen kan ved fuldmagt på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.
For at have stemmeret skal man have mindst tre måneders forudgående medlemskab.
Der føres protokol over samtlige møder.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én måned efter at 10 procent af medlemmerne har
fremsat ønske om det. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 21 mindst dages
varsel.
§ 9. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, hver i forbindelse med mindst ét bestyrelsesmedlem.
§ 10. Vedtægtsændringer kan ske på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling, når forslaget
er på dagsordenen, og der er almindeligt flertal herfor.
§ 11. Foreningens opløsning kan ske på den ordinære generalforsamling, når forslaget er på dagsordenen, og
3/4 af foreningens medlemmer ønsker det.
Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede, skal der indkaldes til ny generalforsamling til afholdelse tidligst 21
dage, og senest senest tre måneder efter. Da træffes afgørelsen med almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Sydjyllands Veterantog.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kolding den 27. oktober 2009.
Således ændret på generalforsamlingen i Kolding den 9. april 2014.

