Vedtægt for foreningen Øhavsmarkedet.
§ 1. Navn og hjemsted.
§ 1.1 Foreningens navn er Øhavsmarkedet.
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Langeland Kommune.

§ 2. Formål.
§ 2.1 Det er foreningens formål at etablere og drive et torvemarked (Øhavsmarkedet)
med henblik på omsætning af bæredygtige kvalitetsprodukter, som er dyrket og produceret
lokalt (Det Sydfynske Øhav) og andre produkter og serviceydelser af høj kvalitet, som kan
engagere den lokale energi og øge væksten på Langeland og dermed være medvirkende
til at gøre det attraktivt at bosætte sig og være fastboende på Langeland samt at gøre øen
mere tiltrækkende for turister.
§ 2.2 Øhavsmarkedet tilstræber et alsidigt varesortiment.

§ 3. Medlemskab.
§ 3.1 Som medlem af Øhavsmarkedet kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens
formål.
§ 3.2 Medlemskab af foreningen er en forudsætning for at kunne opnå stadeplads på
torvemarkedet. Det gælder også for producenter, hvis produkter sælges på
Øhavsmarkedet.

§ 4. Generalforsamling.
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes sidst i februar måned.
§ 4.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og forslag til kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (se § 6.2).
6. Valg af revisor (se § 9.2).
7. Eventuelt.
§ 4.4 Generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail og ved
annoncering i Øboen.
§ 4.5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde foreningens reviderede
regnskab.
§ 4.6 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
§ 4.7 Senest 3 dage før generalforsamlingen udsender bestyrelsen indkomne forslag,
som skal behandles på generalforsamlingen, til foreningens medlemmer pr. e-mail.
§ 4.8 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Dog skal
ændring af foreningens vedtægter besluttes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 4.9 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Et medlem, som er i

kontingentrestance, har ikke stemmeret.
§ 4.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 1/4 af medlemmerne eller
bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse senest fire uger efter at 1/4 af medlemmerne har anmodet
herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden og
forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, foretages som anført i § 4.4.

§ 5. Medlemsmøder.
§ 5.1 Der kan afholdes medlemsmøder efter behov. Medlemsmøder indkaldes med
mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens bestemmelse eller anmodning herom fra 1/4 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer med angivelse af det eller de forslag, som
ønskes drøftet. Medlemsmødet skal være afholdt senest 4 uger efter bestyrelsens
modtagelse af anmodning herom.
§ 5.2 Beslutninger på medlemsmødet anses som en indstilling til bestyrelsen, med
mindre det på medlemsmødet besluttes af bestyrelsen, at der skal indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, jf. § 4.10.

§ 6. Foreningens bestyrelse.
§ 6.1 Foreningens daglige ledelse forestås af den af generalforsamlingen valgte
bestyrelse.
§ 6.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen – forskudt, så
alle ikke udskiftes samtidig. Genvalg kan finde sted
§ 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter endvidere de regler og
betingelser, der skal være gældende for benyttelse af stadepladser på Øhavsmarkedet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt formanden eller næstformanden samt to øvrige
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
§ 6.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper som refererer til denne. Nedsættelse af
arbejdsgrupper kan dog ikke fritage bestyrelsen for driftsansvaret overfor foreningen.
§ 6.5 Bestyrelsen kan på foreningens regning tegne og opretholde en
bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 7. Tegningsret og hæftelse.
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren
eller i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer, bortset fra de i § 7.3 anførte tilfælde.
§ 7.2 Ved køb eller salg af fast ejendom kræves godkendelse ved underskrift af den
samlede bestyrelse.
§ 7.3 Kassereren kan selvstændigt foretage økonomiske transaktioner med beløb, der
ikke overstiger kr. 1000.
§ 7.4 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og ikke foreningens
medlemmer.

§ 8. Kontingent.
§ 8.1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves ved
udsendelse af referatet af generalforsamlingen, som skal indeholde oplysning om
foreningens bank med registrerings- og kontonummer.
§ 8.2 Betaling af kontingent skal ske ved indbetaling på foreningens bankkonto senest 30

dage efter udsendelsen af generalforsamlingsreferatet.
§ 8.3 Et medlem, der – efter fremsendelse pr. e-mail af påmindelse om betaling – stadig
ikke har betalt skyldigt kontingent senest 30 dage efter fremsendelsen af påmindelsen,
kan uden videre slettes som medlem af Øhavsmarkedet.

§ 9. Regnskab.
§ 9.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 9.2 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor.

§ 10. Foreningens opløsning.
§ 10.1 Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens
medlemmer er mødt.
§ 10.2 Foreningens beholdne formue tilfalder i tilfælde af opløsning almennyttige formål,
efter nærmere bestemmelse på den opløsende generalforsamling.

