Vedtægter for

Netværk Øland
§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er »Netværk Øland” og har hjemsted i Jammerbugt Kommune.
§ 2 – Formål
Netværk Øland er en paraplyorganisation af lokalområdets foreninger, interesseorganisationer og
institutioner.
Netværk Øland har til formål at koordinere medlemsorganisationernes aktiviteter, at være arrangør
af større arrangementer og være ansvarlig for driften af Medborgerhuset Øland.
Netværk Øland har også som formål at udbrede kendskab til Øland i det offentlige rum til glæde og
gavn for Øland.
Netværk Øland er endvidere det naturlige bindeled til Jammerbugt Kommune for aktiviteter
gældende for lokalområdet og herunder valg af lokalområdets repræsentant i kommunens
Landdistriktsråd.
Netværk Øland er dermed repræsentantens ”bagland”.

§ 3 – Repræsentantskab
Som medlem af netværkets repræsentantskab kan optages foreninger, interesseorganisationer og
institutioner på Øland og Ølands repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd.
Medlemskabet gælder så længe man selv ønsker det.
Repræsentantskabet afholder som minimum et årsmøde i februar måned og kan i øvrigt indkaldes
efter behov af bestyrelsen eller af mindst 2 repræsentantskabsmedlemmer med mindst 14 dages
varsel.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker dels ved opslag i Medborgerhuset og på hjemmeside
og dels ved skriftlig invitation direkte til medlemsorganisationerne.
Alle der er bosat på Øland kan deltage i repræsentantskabsmøderne og alle fremmødte har
stemmeret.
Dagsordenen for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Velkomst
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af dirigent
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4. Fremlæggelse af foreningens årsberetning og herunder årsberetningen for Øland
Medborgerhus
5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab
6. Valg af
a. 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer fra medlemsorganisationerne for 2 år
b. 1 bestyrelsesmedlem blandt de fremmødte for 1 år og
c. 2 suppleanter for 1 år
7. Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år og 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år
8. Eventuelt
Dagsordenen for andre repræsentantskabsmøder skal afspejle begrundelsen for indkaldelsen.
§ 4 – Bestyrelse
Netværkets bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer fordelt med 5 medlemmer, der
repræsenterer hver sin medlemsorganisation, 1 medlem valgt på repræsentantskabets årsmøde og
Ølands repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd.
Valg til bestyrelsen sker på repræsentantskabets årsmøde, hvor der vælges
 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år blandt medlemsorganisationens medlemmer – 3 i lige år
og 2 i ulige år samt
 1 bestyrelsesmedlem for 1 år blandt fremmødte deltagere.
Endvidere vælges på repræsentantskabets årsmøde 2 suppleanter for et år.
Bestyrelsen konstituerer sig derefter med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
§ 5 – Tegning og hæftelse
Netværket tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Netværket hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue og der påhviler
ikke repræsentantskabsmedlemmerne eller bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse.
§ 6 – Økonomi og regnskab
Medlemsorganisationerne betaler ikke kontingent til netværket.
Jammerbugt Kommunes tilskud til lokalområderne administreres af netværket.
Netværkets regnskabsperiode følger kalenderåret.
§ 7 – Vedtægtsændringer
Ændring af netværkets vedtægter skal træffes af repræsentantskabet. Repræsentantskabsmødet
hvor vedtægtsændringer er på dagsorden skal være indkaldt med minimum 2 ugers varsel.
§ 8 – Opløsning af foreningen

Vedtægter for Netværk Øland – version 2014

Side 2

Netværket kan kun opløses efter samme bestemmelse som gælder for vedtægtsændringer.
I tilfælde af netværkets opløsning besluttes samtidig, hvordan aktiverne skal anvendes.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet tirsdag 25. februar 2014.
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