VEDTÆGTER FOR MÆRK NÆSTVED FORENINGERNES DAG
Næstved Kommune

1. Navn og stiftelse
Foreningen MÆRK NÆSTVED FORENINGERNES DAG (FD) er stiftet i 2002 af en række foreninger i den daværende
Næstved Kommune (NK). Efter kommunesammenlægningen i 2007 omfatter medlemsgruppen nu foreninger i hele
den nye NK. FD’s højeste myndighed er Årsmødet.

2. Formål
Foreningens formål er udelukkende at planlægge og gennemføre FD én gang årligt omkring månedsskiftet augustseptember. Såvel folkeoplysende som andre almennyttige foreninger, herunder de selvorganiserede, der er
registreret i NK’s foreningsregister, er fødte medlemmer. For enhver henvendelse derudover tages der stilling til
deltagelse af FD’s Koordinationsudvalg i samarbejde med NK Center for Kultur & Borgerservice (CKB).
Ved deltagelse på FD skal den enkelte deltagerforenings stand opfattes som et udstillingsvindue, hvorfra der
mundtligt og skriftligt kan informeres om foreningens virke og medlemsbetingelser, samt afholdes aktiviteter efter
nærmere aftale med FD.

3. Sammensætning og Organisering
FD ledes officielt af et Koordinationsudvalg, der består af FD’s tovholder og kasserer. Disse vælges på skift for 2 år
på FD’s Årsmøde, tovholderen i lige år, kassereren i ulige år. Koordinationsudvalget alene tegner FD over for NK og
3. part.
Planlægningen af FD foregår i en række arbejdsgrupper, som koordineres af en Administrationsgruppe, hvori FD’s
tovholder indgår. Lederne af arbejdsgrupperne indgår ydermere i en Styregruppe, hvori al relevant information
udveksles og det sikres at de forskellige arbejdsgruppers initiativer er indbyrdes afstemt og falder inden for
rammerne af den overordnede økonomi i FD, som Administrationsgruppen står til ansvar for.
Yderligere skal Administrationsgruppen tilsikre, at der afholdes en række møder i årets løb, således at de
tilknyttede foreninger får mulighed for at evaluere FD, for at foreslå nye initiativer, og for at stille med medlemmer
til de forskellige arbejdsgrupper. Der skal som minimum afholdes følgende fællesmøder:
•
•
•
•

Planlægningsmøde i januar/februar
Årsmøde med projektstatus i 1. kvartal
Informationsmøde med pladsgennemgang i august
Evalueringsmøde i oktober/november

De 2 førstnævnte møder kan kombineres. Der fremlægges et foreløbigt regnskab på evalueringsmødet og et
endeligt regnskab senest på årsmødet.
Arbejdsgruppernes ressourcer og ansvar kan variere, men det skal tilstræbes, at der ligger et klart mandat og et
nærmere defineret ansvarsområde for hver gruppe. Ud over Administrationsgruppen kan opdelingen i
arbejdsgrupper eksempelvis være som følger:
•
•
•

Aktivitetsgruppe
Markedsføringsgruppe
Pladsindretnings- og Foreningskontaktgruppe

De enkelte arbejdsgrupper kan supplere sig selv i årets løb, men det skal tilstræbes i regi af Styregruppen, at
potentielle arbejdsgruppemedlemmer fordeles mellem grupperne efter behov og arbejdsmængde.

4. Økonomi
Hver deltagende forening afholder en egenbetaling til FD. Dette beløb aftales undtagelsesvis for det kommende år
på evalueringsmødet, da der er behov for en tidlig indsigt i FD’s økonomi i relation til Partnerskabsaftalen med NK,
der forventeligt indeholder en underskudsgaranti. Denne aftale underskrives senest i marts efter at Årsmødet har
fornyet Koordinationsudvalgets mandat.
Kassereren varetager foreningens daglige økonomiske drift og sikrer i samarbejde med tovholderen at FD’s
samlede økonomi disponeres iht. budgettet vedtaget på det forudgående Årsmøde. Kassereren udarbejder FD’s
årsregnskab samt budget for det kommende år inden årets udgang, så det kan være til rådighed for følgende års
ansøgninger til de relevante instanser i NK og hos eventuelle øvrige eksterne partnere. Det er
Administrationsgruppens ansvar at tidsfrister for ansøgninger og rapporteringer overholdes.
Mærk Næstved Foreningernes Dags Koordinationsudvalg og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de
af foreningen indgåede forpligtelser, for forpligtelser indgået af foreningen hæftes alene med FD’s tilstedeværende
formue.

5. Vedtægtsændringer
Vedtægterne for FD kan ændres, når Koordinationsudvalget og NK CKB bliver enige herom. Ændringsforslaget skal
dog bringes i høring vha. mail til alle foreninger eller ved opslag i FD’s Facebook-gruppe. Eventuelle indsigelser skal
besvares og offentliggøres samme sted. Ønsker Koordinationsudvalget og NK CKB at fastholde
vedtægtsændringen, skal denne tages op på førstkommende af de i afsnit 3 nævnte fællesmøder, hvor ændringen
ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte foreninger kan vedtages eller forkastes.

6. Ophør af FD
I tilfælde af Koordinationsudvalgets ønske om ophør af FD, skal dette først forelægges NK CKB. Kun efter aftale
med NK CKB kan et eventuelt ønske om ophør officielt kommunikeres. For at FD kan betragtes som endeligt ophørt,
skal dette tages op på førstkommende af de i afsnit 3 nævnte fællesmøder, hvor ophøret ved simpelt stemmeflertal
blandt de fremmødte foreninger kan vedtages eller forkastes. I tilfælde af forkastelse skal forsamlingen uden
ophold vælge en ny tovholder og kasserer.
I tilfælde af FD’s ophør fordeles formuen, efter afvikling af evt. gældsforpligtelser, til almennyttige formål i NK i
henhold til aftale mellem NK og FD. I øvrigt henvises til Partnerskabsaftalen med NK.

Disse vedtægter er godkendt af Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice.
Disse vedtægter er offentliggjort i FD’s Facebook-gruppe i april 2018 og indstilles til endelig vedtagelse på
evalueringsmødet i oktober/november 2018.

Tovholder:

Ole Hansen, NIU, sign.

Kasserer:

Lars Holz Hansen, FDF, sign.

