Vedtægter for Nagleforening på Kulsø SpejderCenter
1) Naglerne er organiseret i medlemsforeningen Nagleforeningen. Alle fra Kulsøudvalget, Teknik- og
arealplejeudvalget, Aktivitetsudvalget og øvrige aktive er nagler.
2) Nagleforeningen har til opgave at varetage det sociale element for alle der gør en indsats for Kulsø.
At fastholde naglerne til Kulsø og udbrede kendskabet til det at være nagle. Naglerne er med til at
bevare Kulsøs spejdertraditioner.
3) Der vælges som minimum en formand og kasserer. Nagleforeningen beslutter selv sin
forretningsorden.
4) Nagleforeningen fører et selvstændigt regnskab med kasse- og bankbeholdning.
5) Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med Kulsø Spejdercenters årsmøde.
a. Indkaldelse til generalforsamlingen samt regnskab for det foregående år, udsendes på mail
senest 3 uger før mødets afholdelse
b. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2
uger før mødets afholdelse. Forslag skal udsendes på mail til Naglerne senest 1 uge før
generalforsamlingen.
6) På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter.
a. Valg af dirigent og referent.
b. Ledelsens beretning.
c. Fremlæggelse af regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag
e. Fremlæggelse af planer for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af evt.
medlemskontingent.
f. Valg af formand
g. Valg af kasserer
h. Valg af evt. yderligere ledelsesmedlemmer
i. Eventuelt
7) Regnskabsåret går fra d. 1/1 til d. 31/12. Revision af regnskabet foretages af Kulsø Spejdercenters
revisor.
8) Alle nagler skal være medlem af Det Danske Spejderkorps (f.eks. gruppe eller SMUK) eller andet
anerkendt spejderkorps.
9) Alle nagler skal være registreret i Blåt medlem med tilhør til Kulsø Spejdercenter. Den nedre
aldersgrænse for nagler er 16 år.
10) Nagleforeningen har ingen direkte indflydelse på Kulsøudvalgets arbejde jf. Sammmenlægningsaftalen
11) Pengene i Nagleforeningen er ikke en del af Kulsø Spejdercenters økonomi.
12) Ved Nagleforeningens ophør, overgår evt. værdier til Kulsø Spejdercenter.

Kulsø, 4. september 2013.
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