
Vedtægter for 
 

Den Blå Flamme 
 

Events & Oplevelser 
 
 

§1. Navn og hjemsted  
 
Foreningens navn er DEN BLÅ FLAMME  
DEN BLÅ FLAMME er stiftet den 1. oktober 2014 og har hjemsted i Tommerup, Assens 
Kommune  
 
 
§2. Formål og Idégrundlag  
 
Foreningens formål er ved kulturelle og andre arrangementer at generere penge til den 
lokale håndboldklub, og derigennem skabe oplevelser der lokalt tittrækker et bredt 
publikum. 
 
 
§3. Medlemmer  
 
Som medlemmer af DEN BLÅ FLAMME kan optages privat personer, institutioner og 
erhvervsdrivende, som har interesse i at deltage i formålet for DEN BLÅ FLAMME. 
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.  
 
 
§4 Bestyrelsen  
 
DEN BLÅ FLAMME ledes af en bestyrelse på min.5 og op til 9 personer. 
Bestyrelsesmedlemmer sidder for to år, således at halvdelen er på valg i lige år, den 
anden halvdel i ulige år. Ved foreningens første ordinære generalforsamling er første 
halvdel bestyrelsesmedlemmer valgt for en 2-årig periode, øvrige bestyrelsesmedlemmer 
vælges for en 1-årig periode.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til 
stede, og i tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.  
 
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang i kvartalet, men formanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer kan i øvrigt indkalde til møde, så ofte det skønnes nødvendigt.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men varetager de overordnede funktioner 
(programlægning, økonomi, sponsorer, booking, markedsføring, mv.) i forbindelse med 
arrangementer. Den praktiske hjælp med afviklingen af arrangementerne, herunder 
servicering (udsalg, garderobe, mv.) i forbindelse med arrangementer, er udliciteret i et 
fast samarbejde med ”Blå Bande”, under Tommerup HK.  



§5 Konstituering                                                                                                                                                                                             
 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 30 dage efter generalforsamlingen med fordeling af 
minimum følgende faste hverv:  
 
Formand, næstformand, økonomi, program/ booking, kommunikation & markedsføring.  
 
 
§6 Aktiviteter  
 
Bestyrelsen tager initiativ til en række arrangementer, såsom eksempelvis foredrag, musik, 
opvisningskampe, messe, mv., alle med fokus på at skabe lokale oplevelser og økonomi i 
henhold til formåls paragraffen.  
 
Arrangementerne er oftest med DEN BLÅ FLAMME som enearrangør og altid i et fast 
samarbejde med ”Blå Bande” under Tommerup Håndbold Klub omkring praktisk bistand i 
forbindelse med arrangementer sponsorsamarbejde, mv..  
 
Derudover vil aktører som efterskoler, Assens Kommunen, Assens Bibliotek, musikskole, 
erhvervsdrivende, foreninger og andre aktører være yderligere naturlige 
samarbejdspartnere for DEN BLÅ FLAMME.  
 
 
§7 Generalforsamling  
 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal. 
Indkaldelse sker elektronisk i form af enten mail, hjemmeside, facebookgruppe eller andet 
minimum 14 dage i forvejen.  
 
 
§8 Dagsorden på ordinær generalforsamling  
 
På den ordinære generalforsamling benyttes følgende dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse  
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af min. 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år  
6. Valg af 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år. 
7. Eventuelt  
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 
Ændringer af foreningens vedtægter kræver minimum 2/3 flertal af de fremmødte 
medlemmer. Alle øvrige spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.  



§9 Ekstraordinær generalforsamling  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
når skriftlig begæring herom fremsættes af min. 1/3 af foreningens medlemmer med 
angivelse af de forslag, der ønskes behandlet på mødet.  
 
Der indkaldes som til ordinær generalforsamling, og indkaldelse skal finde sted senest 14 
dage efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav herom.  
 
 
§10 Revision  
 
Der vælges 1 revisor for 2 år ad gangen, samt 1 revisorsuppleant.  
 
 
§11 Økonomi  
 
Foreningens indtægter tilvejebringes via medlemskontingenter samt sponsorater, 
kommunale tilskud fra Assens Kommune og andre myndigheder, aktiviteter, mv.  
 
Foreningens overskud går ubeskåret til Tommerup Håndbold Klub.  
 
 
§12 Foreningens ophør  
 
Foreningens opløsning kan kun besluttes på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling.  
 
For at forslaget kan vedtages, skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer være mødt, og heraf mindst 3/4 stemme for foreningens ophør.  
 
Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er mødt, og der ved en vejledende 
afstemning er ¾ majoritet for forslaget, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær 
generalforsamling, hvor et foreningsophør kan besluttes med ¾ majoritet af de fremmødte 
stemmeberettigede. Foreningens aktiver og rettigheder tilfalder Tommerup Håndbold Klub.  
 
 
 
 
 
 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Fyrtårn Tommerup d. 29.09.2014. 
Ændret:  27.04.2015. 
 
 
 


