Vedtægter for Magisk Club Århus
§1 Klubbens navn er Magisk Club Århus
§2 Klubbens formål er at styrke og fremme interessen for den magiske kunst og bevare
dens hemmeligheder.
§3 En ansøger om medlemsskab skal være trylleinteresseret.
§3A Ethvert medlem af Magisk Club Århus eller en associeret klub (Aalborg Trylleklub,
Vejle Trylleklub, Magisk Cirkel Sønderjylland, Odins Magi Klub og Magisk Cirkel Danmark)
har gratis adgang til samtlige møder.
Entré kan forekomme ved særlige arrangementer.
Ikke medlemmer kan for 50,- Kr. få adgang til en enkelt mødeaften i MCÅ. Ønsker man
herefter at komme til flere møder, må man melde sig ind i klubben efter de gældende
regler.
Melder man sig ind i MCÅ senest 1 måned efter en prøveaften, trækkes de 50,- Kr. fra den
første kontingentindbetaling.
§4 Klubben ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, på skift
for 2 år ad gangen. Ulige år er Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år er
formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem på valg. Ethvert valg skal, såfremt et medlem
ønsker det, ske ved hemmelig afstemning.
§5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af referent og dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg §4 + 1 suppleant
4b. Valg af revisor
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før
generalforsamlingen).
6. Fastsættelse af kontingent for næste sæson
7. Eventuelt.
§6 Kontingent betales forud for ét år ad gangen, gældende fra 1/9 til 31/8.
§7 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og ejendele. Det påhviler den, at trufne
beslutninger gennemføres. Den forpligter sig til at indkalde til mindst 6 årlige møder.
§8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, forandre
eller ophæve vedtægterne. Generalforsamling skal afholdes én gang årligt inden 1. juli.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav derom.
§9 Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles mindst 3 uger
før.
§10 Et medlem kan ekskluderes af et flertal i bestyrelsen, hvis der forelægger væsentlige
grunde herfor.
§11 Ophævelse af foreningen kan kun finde sted såfremt mindst 4/5 af samtlige
medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af ophævelse træffer generalforsamlingen
beslutning om ophævelse af klubbens aktiver.
Vedtaget på generalforsamlingen 19. maj 2015

