Vedtægter for Vridsted Flagallé
Godkendt på stiftende generalforsamling 05-02-2020
§ 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Vridsted Flagallé. Foreningen er
hjemmehørende i Vridsted, i Viborg Kommune.
§ 2: FORMÅL: Foreningens formål er at etablere og vedligeholde en flagallé bestående af 80
glasfiber-flagstænger med flag og fortovsfod, samt trailer til at opbevare og transportere disse og
sørger for et opbevaringssted. Herudover at sørge for, at der til enhver tid er frivillige, der vil
opstille flagalleen ved diverse lejligheder (konfirmation, byfest, foreningsarrangementer samt
bisættelser/begravelser er gratis). Ved runde fødselsdage o.l. kan borgerne mod betaling få
flagalleen opsat. Eventuelt overskud må udelukkende anvendes til foreningens formål.
§ 3: MEDLEMSSKAB: Enhver med bopæl indenfor bygrænsen er automatisk gratis medlem af
foreningen. Hvis man har bopæl udenfor bygrænsen, kan man søge bestyrelsen om
medlemsskab.
§ 4: BESTYRELSE: Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse bestående af 3 myndige
personer:
1 formand,1 kasserer og 1 flagallébestyrer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen og skal give tilsagn om at stille op.
§ 5: GENERALFORSAMLINGEN: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der
afholdes generalforsamling 1 gang årligt i 1. kvartal af året. I ulige år er formanden på valg (første
gang dog i 2020, herefter i 2023), i lige år er kasserer og flagallébestyrer på valg (første gang i
2020).
Der indkaldes via opslag på byens hjemmeside, Facebookside og Min Landsby App samt i diverse
butikker og andre relevante steder, med angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer kan stemme. Vedtægtsændringer kan
kun ske på en generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver 2/3 ´s flertal af de afgivne stemmer.
På generalforsamlingen kan kun stemmes personligt og ikke ved fuldmagt. Hver husstand har en
stemme. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 6: DAGSORDEN: På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
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6. Fastsættelse af betaling for opsættelse af flagallé.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.
§ 7: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling kan når som
helst afholdes på foranledning af bestyrelsen og/eller generalforsamlingen. En ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes med kun 8 dages varsel.
§ 8: ANSVAR: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren, dog skal køb af nye
flagstænger, trailer og andre indkøb, være vedtaget med flertalsbeslutning af hele bestyrelsen.
§ 9: REGNSKABSÅR: Regnskabet følger kalenderåret. Dog vil de indsamlede midler i 2019 indgå i
2020 regnskabet.
§ 10: OPLØSNING: Foreningen kan opløses ved 2/3´s flertal af de fremmødte stemmeberettigede
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 3 og max. 6 ugers mellemrum.
Så længe flagalleen eksisterer, følger foreningens indestående flagalleen. Hvis flagalleen sløjfes,
kan aktiverne herefter overgå til deling mellem aktive foreninger i Vridsted, dog således at
formuen anvendes til almennyttigt formål.
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