Vedtægter for
Penya Barcelonista de Copenhagen

§1
Navn og hjemsted
Klubbens navn er Penya Barcelonista de Copenhagen, kaldet Penyaen, og har sit hjemsted i
København, Danmark
§2
Klubbens formål
Penyaen består af medlemmer, der deler interesse for FC Barcelona.
Penyaen har til formål at samle FC Barcelona fans fra hele landet.
Alle interesserede kan optages som medlemmer i Penyaen, og medlemspligten indtræder på den
dato kontingentet for medlemskabet er registreret indbetalt på Penyaens bankkonto.
For at kunne deltage i Penyaens aktiviteter, skal kontingent for den gældende periode være betalt.
Medlemskontingent er kr. 200 årligt og kr. 100 for børn (under 18 år).
For at få udstedt medlemskort fra klubben FC Barcelona, skal kontingent for det kommende
kalenderår være indbetalt senest 1. oktober.
Æresmedlemmer vedtages til generalforsamlingen
2011/12 – José Maria Bernils
§3
Generalforsamling
Generalforsamlingen er Penyaens øverste myndighed
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for
generalforsamlingen.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst ¼ af de fremmødte
forlanger skriftlig afstemning
Hvert medlem har en stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der skrives referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af referent og dirigent.
Ved beslutninger om vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem til den af denne
sidst opgivne e-mailadresse.
Dagsordenen, skal meddeles samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes skriftligt til
bestyrelsen senest den 8 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal motiveres og
forslagsstilleren skal selv være til stede.
Forslag, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Præsidentens beretning
Godkendelse af regnskab, herunder disponering af overskud.
Indkomne forslag
a. Indstilling af æresmedlemmer
6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg
8. Eventuelt.
§5
Bestyrelse
Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger præsident, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2
bestyrelsessuppleanter.
Endvidere vælges 1 revisor der ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisoren er på valg hvert år
og kan genvælges
Bestyrelsen vælges eller genvælges efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år, dog
afgår formand og kasserer ikke samtidig. I lige år vælges Præsident og et medlem af bestyrelsen i
ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
§6
Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.
Kontingentperioden følger kalenderåret. Medlemmer i restance kan ikke deltage i Penyaens
aktiviteter.
Medlemmer, der er i restance ved afholdelse af generalforsamling, slettes af Penyaen.
Penyaen tegnes af Præsidenten eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningens midler hensættes i bank på foreningens navn. Foreningens løbende forretninger foregår
via netbank.

Den årlige generalforsamling vedtager, efter indstilling fra bestyrelsen eller medlemmer, fremsendt
senest 1 uge før generalforsamlingen, størrelsen på det overskud, der skal gives til velgørenhed samt
hvilke velgørende formål der skal tilgodeses.
§7
Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens
medlemmer, og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.
Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af Penyaens formue.

Foreningens vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2010, ændret på den
beslutningsdygtige generalforsamling 21. april 2013 og senest ændret på generalforsamlingen 23.
april 2017.

