Vedtægter for foreningen 57Nord
Navn og hjemsted
§1. Foreningens navn er 57Nord. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Formål
§2. Foreningens formål er: At styrke lyrikken generelt - primært gennem elektroniske medier bl.a.
ved at publicere tidsskrifter med og om poesi, en lyrikkalender m.v. - sekundært gennem
aktiviteter i den ikke-virtuelle verden.
Medlemmer
§3. Enhver som støtter foreningens formål og indbetaler kontingent, hvis det ikke er gratis, kan
optages som medlem af foreningen. Medlemmer kan stemme på foreningens årlige
generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Et medlem der skønnes at modarbejde foreningens formål kan af bestyrelsen ekskluderes fra
foreningen.
Et ekskluderet medlem har dog ret til at få sin eksklusion behandlet på næstkommende
generalforsamling, og det er således generalforsamlingens beslutning der er gældende.
Medlemmerne af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld. For
foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Redaktør og evt. bestyrelse
§4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningen 57Nord’s generalforsamling vælger en formand (redaktøren) som kan tegne foreningen
alene. Generalforsamlingen kan vælge en bestyrelse - med op til 5 medlemmer - formanden
medregnet. Hvert medlem af bestyrelsen er repræsenteret med én stemme.
Generalforsamling
§5. Generalforsamling finder sted en gang årligt, første søndag i advent i Nordjylland. Den varsles
med mindst 4 uger. Forslag til dagsordnen, herunder ændringer af foreningens vedtægter, skal være
formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
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Forslagene mangfoldiggøres via nettet (fx web eller e-mail) senest 7 dage inden
generalforsamlingen.
§5 stk 1. Dagsordenen på generalforsamlingen skal som minimum indeholde:
1. Åbning af generalforsamling.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand og eventuelt bestyrelse
7. Eventuelt valg af intern revisor
8. Fastsættelse af næste års kontingent
9. Eventuelt.
§5 stk 2. Forslag til ændring af vedtægter skal vedtages med 2/3 flertal.
§5 stk 3. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne forlanger
det, foruden på bestyrelsens eller formands initiativ. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske med mindst 4 ugers varsel.
Økonomi
§6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Således fra den 1.1 til 31.12
Foreningen 57Nord er en almennyttig organisering, og skal, når der ses bort fra hensættelser til
kommende arrangementer og udgivelser, drives uden overskud. Et eventuelt overskud skal bruges
til yderligere styrkelse af lyrikken generelt.
Opløsning
§7. Eventuel opløsning af foreningen skal ske på to hinanden følgende Generalforsamling/
ekstraordinær generalforsamling(er).
Eventuelt efterladte formue, aktiviteter og rettigheder samlet/delt kan overdrages til andre initiativer
inden for lyrik eller kultur.
Eventuelt efterladt arkivmateriale overdrages andet initiativ inden for lyrik eller kultur. Hvis
generalforsamlingen ikke kan finde passende forening(er), så overdrages materialet til det
lokalhistorisk arkiv i Aalborg.
Ikrafttrædelse
Søndag d. 26. november 2018
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