
§ 7 Regnskab 
   

Stk. 1.  Vestfyns Ferieklubs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
   

Stk. 2.  Vestfyns Ferieklubs bestyrelse skal vælge en uvildig og uafhængig revisor, 

der skal foretage revision af regnskabet. Da Vestfyns Ferieklub modtager 

tilskud m.v., skal disse betingelser respekteres. 
   

Stk. 3.  Regnskabet fremlægges i revideret stand af kassereren til godkendelse på 

den ordinære generalforsamling. 
   

Stk. 4.  Vestfyns Ferieklub indsender hvert år inden 15. maj det godkendte 

regnskab til hovedkontoret. 
   

§ 8 Kontakt til Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse 
   

Stk. 1.  Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse er berettiget til at sende 

repræsentanter til alle Vestfyns Ferieklubs møder og arrangementer. 

Regionsrepræsentanter fra Region Syddanmark er berettiget til at deltage i 

alle Vestfyns Ferieklubs møder og arrangementer. 
   

§ 9 Opløsning  
 

Stk. 1.  

 

 

 

Vestfyns Ferieklubs opløsning skal, for at være gyldig, vedtages af en 

ekstraordinær generalforsamling efter forudgående skriftlig indkaldelse 

med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer. Vestfyns Ferieklubs 

endelige opløsning kan kun ske med Dansk Handicap Forbunds sanktion. 
   

Stk. 2.  Vestfyns Ferieklub kan ikke udmelde sig af Dansk Handicap Forbund. 
   

Stk. 3.  I tilfælde af Vestfyns Ferieklubs opløsning tilhører samtlige af Vestfyns 

Ferieklubs aktiver, Dansk Handicap Forbund. 
   

§ 10 Ikrafttrædelse 
 

Stk. 1.  Denne vedtægt er revideret og vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling den 24. maj 2016 og ophæver den hidtil gældende 

vedtægt. Vedtægten træder i kraft efter vedtagelsen. 

 

 

             Godkendt af Dansk Handicap Forbund den 14. juni 2018 
 

 

________________________ 

Landsformand Susanne Olsen 
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§ 1 Navn og hjemsted 
 

Stk. 1.  Navn: Vestfyns Ferieklub for mennesker med fysisk handicap og 

pårørende (herefter Vestfyns Ferieklub) og har hjemsted hos dennes 

formand, eller en af bestyrelsen valgt person. 

 

§ 2 Formål 
 

Stk. 1.    Vestfyns Ferieklubs formål er at arrangere ferierejser og weekendophold 

for medlemmer af Dansk Handicap Forbund fra hele landet. 
   

§ 3 Organisation 
 

Stk. 1.   Vestfyns Ferieklub er en selvstændig forening, som er tilknyttet Dansk 

Handicap Forbund. Alle medlemmer skal være gyldige medlemmer af 

Dansk Handicap Forbund. 

Stk. 2.  Vestfyns Ferieklub skal annoncere alle deres arrangementer i Dansk 

Handicap Forbunds medlemsblad Handicap-nyt. 

Stk. 3.  Vestfyns Ferieklub har mulighed for at søge fonde og legater. 
   

§ 4 Medlemskab 
   

Stk. 1.  Alle, der har gyldigt medlemskab af Dansk Handicap Forbund, kan deltage 

i Vestfyns Ferieklubs arrangementer. 
 

§ 5 Generalforsamling 
 

Stk. 1.  Generalforsamlingen skal finde sted hvert år i første kvartal. 

   

Stk. 2.  Generalforsamlingen varsles af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel ved 

annoncering i Handicap-Nyt eller ved brev eller i lokalafdelingernes 

medlemsblade. 

   

Stk. 3.  Dansk Handicap Forbunds hovedkontoret og regionsrepræsentanter skal 

ligeledes varsles. Varslingen skal indeholde en foreløbig dagsorden med 

mindst følgende dagsordenspunkter: 

   

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af referent 

 3. Godkendelse af dagsorden 

 4. Valg af stemmeudvalg 

 5. Beretning 

 6. Regnskab 

 7. Indkomne forslag 

 8. Fremtidigt arbejde 

 9. Valg af bestyrelse 

 10. Eventuelt 

                                                                                                           

Stk. 4.  Kun medlemmer af Dansk Handicap Forbund har stemmeret til 

generalforsamlingen og kun ved personlig fremmøde. 
   

Stk. 5.  Alle medlemmer har taleret og er valgbare til tillidshverv. 
   

Stk. 6.  Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Til ændring af 

Vestfyns Ferieklubs vedtægt kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede 

deltagere stemmer derfor. 
   

Stk. 7.  På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om 

Vestfyns Ferieklubs virksomhed i det forløbne år. 
   

Stk. 8.  Senest 14 dage efter ordinære generalforsamling indsender formanden til 

hovedkontoret en kortfattet beretning, underskrevet af formanden, om 

Vestfyns Ferieklubs virksomhed i det forløbne år. 
   

Stk. 9.  Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde indvarsles, når 

bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af Dansk Handicap 

Forbunds medlemmer, som har deltaget i Vestfyns Ferieklubs 

arrangementer fremsætter motiveret begæring derom. 
   

§ 6 Bestyrelse 
   

Stk. 1.  Vestfyns Ferieklub ledes af en bestyrelse på mindst fem 

bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges for to år ad gangen på den ordinære 

generalforsamling, således at formand og mindst ét medlem vælges det ene 

år, og kasserer og mindst to medlemmer vælges det efterfølgende år. 

Ligeledes vælges for et år ad gangen to suppleanter. Genvalg kan finde 

sted. 
   

Stk. 2.  Såfremt det ikke er muligt at vælge fem i en periode, kan der gives 

dispensation af Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse til at vælge en 

bestyrelse på tre medlemmer. Der skal dog efterfølgende arbejdes på at få 

valgt en fuldtallig bestyrelse. 
   

Stk. 3.  Vestfyns Ferieklub tegnes af formand og kasserer. 
   

Stk. 4.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden – herunder bestyrelsens 

opdeling i undergrupper. 
   

Stk. 5.  Bestyrelsen har til opgave at skaffe midler gennem fonde, legater, frivillige 

bidrag og salg af lotteri, således at der kan betales rejser og opholdsudgifter 

for frivillige hjælpere. Der må ikke udbetales lønninger af Vestfyns 

Ferieklubs midler. Dog ydes der et lille tilskud til frivillige hjælpere. 

Udgifter til administration, herunder mødeaktiviteter, betales af Vestfyns 

Ferieklubs midler. 

Stk. 6.  For Vestfyns Ferieklubs forpligtelser hæfter alene Vestfyns Ferieklubs 

formue. 

 


