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Foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune.
Foreningens navn er 2 Many Dragons.

§1, Formål.

Pkt. 1.

Foreningens formål er at skabe rammer for mennesker, 
med interesse for figurspil, brætspil, rollespil o.lign., at 
dyrke disse interesser i fællesskab.

§2, Medlemskab.

Pkt. 1.

Enhver, der anerkender foreningens vedtægter og 
betaler det til enhver tid fastsatte kontingent, kan blive 
medlem.

Pkt. 2.

Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelse. 
Eksisterende medlemmer betaler kontingent, for det 
nye kalenderår, inden 1. januar.

Pkt. 3.

Et medlem kan ekskluderes af en samlet enig 
bestyrelse, såfremt der skønnes, at vedkommende i 
alvorlig grad skader foreningens interesser. 
Beslutningen kan ankes til generalforsamlingen som 
instans, som i givet tilfælde vil blive indkaldt af 
bestyrelsen. 

Pkt. 4.

Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på en 
generalforsamling.

§3, Generalforsamling.

Pkt. 1.

Generalforsamlingen afholdes én gang om året og 
indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel.

Pkt. 2.

Generalforsamlingen afholdes med mindst følgende 
punkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens årsberetning, herunder formandens og

kassererens.
4. Indkomne forslag behandles, herunder 

vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Fastsættelse af arrangementer jvf. §4, pkt. 4.
7. Valg af bestyrelse:

a Valg af 3 myndige medlemmer.
b Valg af 2 medlemmer.
c Valg af 1 suppleant.

8. Eventuelt.

Pkt. 3.

Generalforsamlingen er foreningens øverste 
myndighed i alle foreningens anliggender, indenfor de 
af lovene fastsatte grænser.

Pkt. 4.

Forslag til generalforsamlingen, herunder 
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde 
mindst to uger før generalforsamlingen. Disse udsendes
mindst én uge inden generalforsamlingen.

Pkt. 5.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen 
fastsatte forhandlingspunkter.

Pkt. 6.

For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves 
personlig nærværelse.

Pkt. 7.

Afgørelser besluttes ved simpel flertalsafstemning, ved 
stemmelighed er forslaget forkastet.

Pkt. 8.

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal.

Pkt. 9.

Der tilkommer hvert medlem én stemme.

Pkt. 10.

En tredjedel af medlemmerne eller mindst to 
bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling i henhold til §3’s øvrige punkter.

Pkt. 11.

En ekstraordinær generalforsamling har sin egen 
dagsorden der skal indeholde mindst følgende punkter:
 
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af dirigent.
3. Behandling af indkomne forslag og sager.
4. Eventuelt.



§4,  Bestyrelsen.

Pkt. 1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant.

Pkt. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand, 1 
næstformand og 1 kasserer, således at formand og 
kasserer er myndige.

Pkt. 3.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

Pkt. 4.

Bestyrelsen pålægges at arrangere et antal 
arrangementer i løbet af året.

Pkt. 5.

Antallet af arrangementer jvf. Pkt. 4. bestemmes af 
generalforsamlingen.

Pkt. 6.

Ansvaret for et vilkårligt arrangement kan overdrages 
til et frivilligt medlem.

§5, Regnskab.

Pkt. 1.

Foreningens regnskab skal fremlægges på den årlige 
generalforsamling.

Pkt. 2.

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

§6, Opløsning.

Pkt. 1.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet 
af samtlige af foreningens medlemmer.

Pkt. 2.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved 
generalforsamlingen, kan bestyrelsen, senest 30 dage 
efter, indkalde til en ny generalforsamling, hvor 
opløsningen kan vedtages med 2/3 af de 
tilstedeværende stemmer.

Pkt. 3.

Hvis foreningen opløses, tilfalder alle foreningens 
midler kommunen.

§7, Tegning – hæftelse.

Pkt. 1.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden.

Pkt. 2.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt
til at modtage indbetalinger og betale indgående 
forpligtelser.

Pkt. 3.

Formanden kan bevilge et bestyrelsesmedlem ret til at 
tegne enkeltstående forpligtelser for foreningen.

Pkt. 4.

Forpligtelser, tegnet af et bestyrelsesmedlem - 
inklusive formanden, beløbende til over 500 (fem 
hundrede) kroner, over en periode på en måned, skal 
godkendes af bestyrelsen.

Pkt. 5.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 
forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens 
respektive formue.

Pkt. 6.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk 
forpligtelse overfor foreningen udover 
kontingentforpligtelsen.

Pkt. 7.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af 
foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8, Spilledage.

Pkt. 1.

På foreningens spilledage skal mindst ét af bestyrelsens
medlemmer, inklusiv suppleanten, være til stede. 
Denne er da ansvarlig.

Pkt. 2.

På spilledage har også ikke-medlemmer adgang, hvis 
den ansvarlige finder det passende, dog ikke mere end 
3 spilledage pr. kalenderår.
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