Vedtægter for Galaxy
Sidst opdateret D.06 Juni 2020

§ 1.0 Navn og tilhørsforhold
§1.1 Foreningens navn er Galaxy.
§1.2 Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens virker
er dog ikke begrænset hertil.

§2.0 Formål
§2.1.0 Foreningens formål er at øge samarbejdet mellem danskere på
video- og livestreaming platforme, store som små.
§2.2.0 At gøre det lettere for danskere på video- og livestreaming
platforme at arbejde sammen.
§2.3.0 At afholde et awardshow for danskere på video- og livestreaming
platforme kaldet Supernova.

§3.0 Medlemskab
§3.1.0 For at blive medlem af foreningen, skal man tilslutte sig
foreningens formål og betale kontingent, samt have tilknytning til en
eller flere video- og eller livestreaming platform(e), som overholde
platformens retningslinjer.
§3.1.1 Tilknytning tolkes som at have en bruger/profil på en eller flere
video- eller livestreaming platform(e).
§3.2.0 Alle der ønsker at støtte foreningens virke, kan tegne et
støttemedlemskab.
§3.3.0 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og/eller
ordensregler, kan bestyrelsen vælge at eksluderer medlemmet.
Medlemmet kan anke ekslusionen på førstkommende generalforsamling.
§3.4.0 Medlemskaber er personlige. Har du flere kanaler, dækker et
medlemskab dem alle. Er i flere om en kanal, skal i hver især have et
medlemskab.

§3.5.0 Ethvert medlemskab kan opsiges med dags varsel og skal sendes
på mail: info@galaxytv.dk
§3.6.0 Ethvert medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.

§4.0 Generalforsamlingen
§4.1.0 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§4.2.0 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, med mindst 14 dages
varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år, senest i Maj
måned.
§4.3.0 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum
indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Årsbertning og godkendelse af årsberetningen.
Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
Indkomne forslag. Forslag skal være modtaget senest en uge
før generalforsamling.
6. Valg til bestyrelse.
7. Eventuelt.
§4.4.0 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt
stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om
foreningens opløsning. Her skal det være 2/3 af stemmeberettiget der
deltager der skal stemme for.
§4.5.0 Alle normale medlemmer, der har betalt kontingent har
stemmeret.
§4.6.0 Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men har mulighed for at
overvære en generalforsamling.

§5.0 Ekstraordinær generalforsamling
§5.1.0 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker dette eller
hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal

ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, der er fremsat
ønske om dette.

§6.0 Foreningens bestyrelse
§6.1.0 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og vælges af
generalforsamlingen.
§6.2.0 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
§6.3.0 Foreningens bestyrelse er på valg hvert andet år.
§6.4.0 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og
kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
§6.5.0 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§7.0 Tegningsret og hæftelse
§7.1.0 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen.
§7.2.0 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves det dog
underskrift af den samlede bestyrelse.
§7.3.0 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på
foreningens hvilende forpligtelser.

§8.0 Kontingent
§8.1.0 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§8.2.0 Kontingentet er sat til 600,- (Danske Kroner) ved et månedligt
betaling på 50,- (Danske Kroner) eller 500,- (Danske Kroner) ved årlig
betaling.
§8.3.0 Støttemedlemskab tegnes for et valgfrit beløb.
§8.4.0 Galaxy tilbagebetaler ikke kontingent ved udmeldelse eller
udsmidelse.
§8.5.0 Kontingentet skal betales senest 14 dage efter indmeldelse og
godkendelse, medmindre andet aftales med kassereren.

§8.6.0 Ved manglende betaling udløses efter en uge skriftlig advarsel.
Betales der ikke der, pålægges der et rykkergebyr på 50,- (Danske
Kroner).

§9.0 Vedtægtsændringer
§9.1.0 Vedtægsændringer kræver et flertal på 2/3 af
generalforsamlingens fremmødte og stemmeberettiget medlemmer.

§10.0 Regnskab og økonomi
§.10.1.0 Regnskabsåret går fra Maj til April.
§10.2.0 Årsregnskab med kommende års budget skal være sendt til
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§10.3.0 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§11.0 Opførsel
§11.1.0 Galaxy tolerere på ingen måde; angreb, chikane, trusler eller
andet i den stil mod nogen

§12.0 Ansvar
§.12.1.0 Galaxy er ansvarlig for drift og moderation af Galaxy’s medler
bla. men ikke begrænset til; YouTube og Facebook.
§12.2.0 Medlemmers kanal er på deres eget ansvar.´

§13.0 Øvrigt
§13.1.0 På de områder hvor vedtægterne ikke foreskriver noget, træffer
Galaxy’s bestyrelse en beslutning.

§14.0 Opløsning
§14.1.0 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af
generalforsamlingens og den ekstraordinære generalforsamlings
fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§14.2.0 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrage
til almennyttige formål.

