§ 1.
Klubbens navn er Storkøbenhavns Akvarie Klub.
Klubbens initialer er K. A. K.
Klubbens hjemsted er Gladsaxe kommune.
Klubbens formål er at fremme interessen for akvariesagen såvel inden for klubben
som udadtil ved afholdelse af offentlig tilgængelige udstillinger. Arbejdsplanen i
klubben omfatter bl.a. mødeaktiviteter. Aktiviteterne kan være foredrag,
hjemmemøder, studiekredse, udflugter og lignende. Iøvrigt fremmes sagen på
enhver måde, som bestyrelsen fin-der formålstjenlig.

§ 2.
Optagelse. Indtegning som medlem finder sted ved henvendelse til klubbens
bestyrelse. Optagelse finder sted på første bestyrelsesmøde. Man kan enten optages
som enkelt medlem eller mod et forhøjet kontingent få optaget hele sin husstand.
Medlemskabet giver adgang til klubbens møder, samt deltagelse i klubbens
konkurrencer.
Udelukkelse og eksklusion. Skønnes det, at et medlem handler i modstrid med
klubbens interesser, kan bestyrelsen midlertidigt udelukke vedkommende fra
klubben. Bestyrelsen er da pligtig at forelægge sagen på førstkommende
generalforsamling, hvor afgørende beslutning træffes ved almindelig
stemmeflerhed.

§ 3.
Kontingent. Klubbens kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Juniorer
betaler halvt kontingent, og junior er man til sit fyldte 16. år. Æresmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30.
september. Fra 1. oktober samme år erlægges fuldt kontingent. Bliver beløbet ikke
betalt ved påkrav 1 måned efter regnskabsårets begyndelse, slettes medlemmet.
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

Ledelse. Generalforsamlingen vælger bestyrelse der består af 5 medlemmer.
Formand: Udadvendt administrativt arbejde, bestyrelseskoordinator og udadvendt
PR. Vælges for 2 år ad gangen på lige år.
Kasserer: Klubbens regnskab. Vælges for 2 år ad gangen på ulige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode med
2
bestyrelsesmedlemmer på lige år og 1 bestyrelsesmedlem på ulige år.
Bestyrelsen konstituerer næstformand og øvrige bestyrelsesposter på
førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Resultatet af generalforsamlingen og bestyrelsens konstituering skal snarest muligt
offentliggøres for foreningens medlemmer.
Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1
billagskontrollantsuppleant. Ingen kan indvælges i bestyrelsen, før vedkommende
har været medlem mindst ½ år. På generalforsamlingen aflægger formanden
beretning om det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
Forslag fra medlemmerne skal, for at blive behandlet på den ordinære
generalforsamling, være indsendt til formanden inden 1. december. Hvert medlem
kan kun afgive 1 stemme. Er et medlem forhindret i at møde kan vedkommende
lade sig repræsenterer ved sin ægtefælle eller samlever.
Dirigenten har pligt til at kontrollere, at der kun afgives 1 stemme pr. medlem.
Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog kan dirigenten eller blot eet medlem
kræve skriftlig stemmeafgivelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på
skriftlig, motiveret begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. På en ekstraordinær
generalforsamling kan kun behandles de emner, der har givet anledning til
indkaldelse; dog har bestyrelsen ret til at opføre flere punkter på dagsordenen, hvis
den finder dette formålstjenligt. Generalforsamlingen træffer ved valg og i andre
sager (undtagen i vedtægtsspørgsmål) beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Ved beslutninger om ændringer eller ved tilføjelse til vedtægterne kræves, at
mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til
en ny. Såfremt denne heller ikke er beslutningsdygtig (som nævnt ovenfor), får
forslaget dog lovkraft, når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor.

§ 4.
Generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Til at lede
generalforsamlingen vælges en dirigent blandt de tilstedeværende medlemmer.
Indvarsling med dagsorden finder sted i klubbens Nyhedsbrev eller ved skriftlig
meddelelse med mindst 8 dages varsel. Adgangsberettiget er ethvert medlem, men
stemmeret har kun medlemmer, der har været mindst 3 måneder i klubben.
Medlemmers ægtefælle eller samlever har taleret på generalforsamlingen.

§ 5.
Forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Står stemmerne

lige er formandens (evt. næstformandens) afgørende. Bestyrelsesmøde skal
afholdes mindst en gang hvert kvartal. Udgiften hertil og til anden nødvendig
repræsentation afholdes af klubbens kasse. Kassereren fører klubbens bøger, som
består af en kassebog og en medlemsfortegnelse med hvert medlems navn, adresse,
nummer og indmeldelsesdato. Ethvert udgiftsbilag skal for at have gyldighed, være
attesteret af formanden.
Regnskaberne skal være afsluttede og reviderede før den ordinære
generalforsamling. Klubbens Bilagskontrollanter skal mindst 1 gang om året
revidere klubbens bøger, men har iøvrigt til enhver tid adgang hertil.
Klubbens midler skal indestå på en bankkonto, bortset fra den sum, som kasseren
anser for passende til løbende udgifter. Kasseren kan have alenefuldmagt til at
disponere over klubbens bankkonto.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for disposition over klubbens midler ved
skriftlig protokolat. Kassereren er pligtig til ved bestyrelsesmøder at lade klubbens
midler og bøger kontrollere af den øvrige bestyrelse. Bilagskontrollanterne er
pligtige, hvis der forefindes misligheder eller uorden, øjeblikkelig at berette dette til
formanden. Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, supplere sig med et arbejdsudvalg.
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§ 6.
Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje kontingentet, hvis den eller de
sammenslutninger, medlemsblade m.v., som foreningen er tilknyttet forhøjer deres
kontingent. Forhøjelsen gælder alene det enkelte medlems egenbetaling hertil.
§ 7.
Klubbens opløsning. Såfremt klubbens opløsning på den i § 4 anførte måde er
besluttet (jævnfør vedtægtsændringer), skal de tilbageværende aktiver anvendes til
udbredelse af akvarieinteressen i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf
eller et andet lignende almennyttigt formål til fremme af akvarieinteressen i
Danmark.

Vedtaget på generalforsamlingen december 1972.
Ændret 1977 - 1983 - 1987 – 1993 – 2002 – 2005 – 2013- 2016.
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