10. august 2016

FUNDATS

1. Formål." Outsite.org’s" formål er at udbrede interesse og kendskab til enkelt friluftsliv med
vægt på nordisk friluftsliv og nordiske friluftslivstraditioner.
2. Formålet søges opfyldt ved dels at drive websitet www.outsite.org samt under dette, at tilbyde
dets medlemmer mulighed for selv indbyrdes at tilrettelægge friluftsaktiviteter, og dels ved
tilbud om guidede ture og kurser der falder ind under formålet (1). Formålet dækker endvidere
mulighed for at udgive skrifter i trykt eller elektronisk form, blot disse opfylder formålet.
3. Websitet Outsite.org drives af et tilsyn i samarbejde med frivillige fra foreningen og turlederne
der er tilknyttet websitet. Indtægter der tilføres websitet i form af sponsorater, betalinger for
guidede ture, annoncer og andet bestyres af tilsynet, og bliver i regnskabet for websitet og
anvendes til driften af websitet Outsite.org og aktiviteter tilbudt af Outsite.org.
4. Foreningens formål er at medvirke til udbredelse af kendskab og interesse for friluftsliv med
vægt på nordisk friluftsliv og tillige ment som et tilbud om en særlig ferieform, og skal derfor
afholde sig fra enhver stillingtagen til politik, religion eller andre samfundsmæssige
holdninger og problemer.
Foreningen må ikke have andre formål.
5. Foreningen Outsite ledes af en bestyrelse og kontrolleres af et tilsyn. Bestyrelsen vælges af
medlemmerne. Den varetager klubbens drift i henhold til dens vedtægter og fundatsen. Tilsynet
består af tre medlemmer, som gennem særlig tilknytning til klubben kan optræde
som garanter for, at dens drift sker i overensstemmelse med fundatsen. Tilsynet varetager
desuden kontrollen med den årlige revision af klubbens regnskab.
Tilsynet har påtale- og sanktionsret over for klubbens medlemmer, jfr. afsnit 4, og udgiver
retningslinjer herom.
6. Tilsynet er selvsupplerende og kontingentfri.
Medlemmer af tilsynet er faste medlemmer af bestyrelsen, og tilsynet kan midlertidigt lede
klubben, hvis bestyrelsen ikke er funktionsdygtig.
Bestyrelsen skal holde tilsynet underrettet om klubbens forhold.
Alt arkivmateriale opbevares af tilsynet.
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Vedtægter
§1. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv til hvervene som formand, kasserer og sekretær og bestyrelsesmedlem. De
3 medlemmer af tilsynsgruppen er faste medlemmer.
Udvikling og vedligehold af websiten outsite.org forestås af tilsynsgruppen som også har vetoret
over for tur- og kursusemner.
Endvidere vælges en revisor. Alle vælges for et år ad gangen.
§2. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til årsmøde der altid skal ligge i !!! måned og i
tilknytning til den afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen er offentlig, men kun
Outsite+ medlemmer har stemmeret.
Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse, og der foretages valg til bestyrelsen.
Endvidere fastsætter mødet størrelsen af kontingent.
Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuel
§3 Møder er beslutningsdygtige uden hensyn til deltagertal. Beslutninger tages ved simpelt
flertal blandt de fremmødte, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal
blandt alle medlemmer.
Møderne skal varsles mindst 2 uger i forvejen skriftligt og med behørig dagsorden
Ekstraordinære møder kan indkaldes af bestyrelsen eller af medlemmerne, såfremt 1/3
heraf skriftligt forlanger det. Ekstraordinære møder afholdes efter samme regler som ordinære.
Således vedtaget den. 10. august 2016
Medejer

Medejer

Christian Milbo

René Ljunggren
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