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Navn: 

§ 1. 

Foreningens navn er VRIDSTED OG OMEGNS BORGERFORENING. 

FORMÅL: 

§ 2. 

Foreningens formål er at samle befolkningen om fælles interesser til gavn og oplysning for by og egn, samt 

drive Vridsted Forsamlingshus. 

MEDLEMSKAB: 

§ 3. 

Alle på egnen hjemmehørende kan af bestyrelsen optages som medlemmer. 

GENERALFORSAMLING: 

§ 4. 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden 

udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis og evt. Ved opslag. 

Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun én stemme. 

Ethvert medlem af borgerforeningen er pligtigt til at modtage valg til foreningens bestyrelse. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutningen om ændring 

vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, samt ændringsforslaget forinden 

generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i en lokal avis. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 5. 



Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 5/7 af bestyrelsen ønsker det, eller 25 % af 

medlemmerne skriftlig tilkender ønske herom. 

Mellem afholdelse af 2 generalforsamlinger skal der være mindst 30 dage. 

Indvarsling sker som til en ordinær generalforsamling. 

BESTYRELSEN: 

§ 6. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen ved almindelig 

stemmeflerhed; på lige årstal afgår 4 og på ulige årstal afgår 3 medlemmer. 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, 

næstformand, sekretær og kasser samt fastsætter sin forretningsorden. Næstformanden varetager 

udlejningen af forsamlingshuset. 

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes 

ved almindelig stemmeflerhed. 

Der indføres mødeprotokol, som underskrives af bestyrelsen. 

DRIFT: 

§ 7. 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. 

Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent, ligesom det påhviler den at drage omsorg for 

udlejningen af forsamlingshuset, at fastsætte lejesatser, og at ansætte og afskedige det til driften 

eventuelle nødvendige personale. 

Beslutningen om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog af 

generalforsamlingen. 

Der kan meddeles prokura. 

KAPITALFORHOLD OG HÆFTELSE: 

§ 8. 

De til foreningens drift kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnes 

befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler samt kontingenter. 



Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal 

indsættes i lokale pengeinstitutter på foreningens navn eller anbringes på anden betryggende vis.  

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke 

hæfter personligt. 

REGNSKAB OG REVISION: 

§ 9. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status, revideres 

før den ordinære generalforsamling af den valgte revisor. 

OPLØSNING: 

§ 10. 

Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på to på 

følgende generalforsamlinger. 

 I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens 

formue til almennyttige og kulturelle formål i Vridsted by eller i byens naturlige opland samt indstilling om, 

under hvilken form Vridsted Forsamlingshus kan bestå og videreføres. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 1981 og gældende fra samme dag at regne. 

I den afgående bestyrelse:  I den nyvalgte bestyrelse:  

Svend Nørgaard, fm.  Svend Nørgaard. Erling Rosgaard 

Rigmor Olesen. Inger Nielsen  Bent Pedersen. Jens Noes. Ejner Øster 

Frank Astrup. Peder Riissgaard      Peder Riissgaard. O. Kragh Olesen. 

  

  


