Vedtægter
”Vedtægter for Løgstør ByfestByfest- og Dyrskuekomite”

§ 1 – Navn
Løgstør Byfest- og Dyrskuekomite er en sammenslutning af foreninger, hvis opgave det er
at arrangere en årlig byfest med dyrskue i Løgstør, samt andre arrangementer som
komiteen finder formålstjenelige.

§ 2 - Medlemmer
Komiteen er sammensat af repræsentanter for foreninger i Løgstør by og omegn. Komiteen
kan til enhver tid tiltrædes af foreninger i området. Hver forening udpeger selv sit medlem
af komiteen.

§ 3 - Møder
Komiteens medlemmer indkaldes til komitemøde, når forretningsudvalget skønner det
nødvendigt - eller 5 komitemedlemmer rejser krav herom. Hvert år inden udgangen af
oktober måned afholdes et afsluttende møde. På dette møde foretages valg til det
kommende års forretningsudvalg. På alle komitemøderne føres en forhandlingsprotokol
over de trufne beslutninger. Såfremt der på komitemøde måtte komme forslag til
afstemning, afgøres denne afstemning ved simpelt stemmeflertal, enten ved
håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.

§ 4 - Forretningsudvalg
Til varetagelse af den daglige drift udpeger komiteen et forretningsudvalg der består af
min. 4 personer valgt for en 2 årig periode, således at halvdelen af forretningsudvalget er
på valg hvert år. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand,
sekretær og kasserer. Medlemmer af forretningsudvalget behøver ikke at have sæde i
komiteen.
Forretningsudvalget er inden for sædvanlig drift beslutningsdygtig i forbindelse med
kontraktindgåelse, planlægning, gennemførelse og afvikling af byfest, dyrskue og øvrige
arrangementer. Beslutninger udover almindelig drift skal godkendes på et komitemøde.

§ 5 – Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august, og skal foreligge på det afsluttende
komitemøde i oktober i revideret stand. Regnskabet gennemgås af et autoriseret eller
registreret revisionsfirma.
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§ 6 – Udlodning
Det årlige overskud ved ’Byfesten i Løgstør’ udloddes til de deltagende foreninger, til gavn
for almennyttige og velgørende formål.

§ 7 – Vedtægter
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves mindst 2/3 af de mødte
stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 8 – Eksklusion/opløsning
Såfremt en af de sammensluttende forening ikke har vist interesse eller deltaget aktivt i
byfestens arbejde, kan komiteen bestemme om foreningens berettigede udlodning skal
nedsættes eller helt bortfalde. Komiteen kan ligeledes afgøre eksklusion af forening. I
tilfælde af komiteens opløsning overdrages formuen til Vesthimmerlands Kommune.
Beløbet skal af kommunalbestyrelsen benyttes i Løgstør og Omegn til almene formål, som
vil kunne falde ind under bestemmelserne om afgiftsfritagelse.

Således vedtaget den 26. maj. 1988, 12. april 2007 og 24. september 2013
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