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§ 1 Foreningens navn er Møntklubben Vestfyn - hjemsted Middelfart.
§ 2 Foreningens formål er at afholde møder, anvisningssalg, udstillinger m.m., samt oplyse og støtte medlemmerne i
samlerspørgsmål. Bestyrelsen kan modtage mønter m.m. til anvisningssalg for klubbens medlemmer. Ved
foreningens anvisningssalg betaler sælger 5% og køber 10% i salær til foreningen. Lotpris over 500-kr. er salærfri
for beløbet over 500-kr. Afregning finder sted efter endt anvisningssalg.
§ 2.1 Såfremt der formidles salg af lots fra medlemmer eller relaterede til medlemmer, kan disse lots kun tages i
kommission til anvisningssalg. Afregning foregår som beskrevet i §2, og kan først finde sted efter anvisningssalget.
§ 2.1.1 Bestyrelsen kan opkøbe lots og samlinger til salg på anvisningssalg, fra folk uden for
foreningen, som ønsker deres samling afhændet. Kvittering og beskrivelse af indkøbte lots, samt
sælgers navn og kontaktoplysninger, skal kunne forevises ved revision.
§ 2.1.2Møntklubbens beholdning af lots, samt vurdering heraf, fremvises og
godkendes ved revisionsmøde.
§ 3 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingentet opkræves og skal være betalt inden d. 31. december forud for generalforsamlingen.
Nye medlemmer, der indmeldes efter sommerferien (2 halvår), betaler halvt kontingent.
Et medlem, der er slettet for restance, (3 mdr.), kan kun genoptages mod betaling af restance + kontingent.
§ 4 Gæster er velkomne. Gyldigt medlemskort fra anden klub skal forevises. Giver ingen stemmeret og lister vil ikke
blive fremsendt, men giver adgang til vore møder.
§ 5 Som juniormedlem kan optages alle under 18 år til halvt kontingent.
§ 6 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Møder og auktioner skal varsles skriftlig.
§ 7 Generalforsamling skal afholdes én gang om året. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen, består af formand, næstformand, kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden og 1 bestyrelsesmedlem kommer på valg i lige år og de 3 øvrige –her
under kassereren i ulige år. Endvidere skal generalforsamlingen vælge 2 revisorer og yderligere 1 suppleant til
såvel bestyrelse som revision, og alle vælges for 2 år, skiftevis. Suppleant til bestyrelsen deltager i alle bestyrelses
møder, dog uden stemmeret. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt
konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil såfremt 1/3
af medlemmerne ønsker det. Formanden tegner foreningen.
§ 8 Interesserede kan ved henvendelse til kassereren blive optaget som medlem. Medlemmer som erhvervsmæssigt
handler med numismatiske emner kan ikke indvælges i bestyrelsen.
§ 9 Foreningens midler indsættes i sparekasse. Kassererens kontante beholdning må ikke overstige 1000-kr.
§ 10 Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Forslag til ændring i vedtægterne må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 11 En ophævelse af foreningen skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 blandt de
fremmødte.
Eventuel formue bindes i 1 år og i dette år kan formuen kun anvendes til en ny start af Møntklubben Vestfyn. Hvis
dette ikke skulle blive tilfældet overlades formuen til almennyttigt formål.
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