
Vedtægter for Stoholm Borgerforening

& 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Stoholm Borgerforening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Stoholm. Foreningens adresse følger

formandens adresse.

§ 2. Formal
Stk. 1. Foreningens formål er at gøre Stoholm til en attraktiv by, som

kantiltrække nye borgere, butikker og virksomheder samtat virke for

Stoholms beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af

fælles interesse — udadtil ved at være i kontakt med relevante

myndigheder. Foreningens formål er ligeledes at arrangere og

formidle kulturelle aktiviteter. Foreningen skal medvirketil at udvikle

området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne.

Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger

og organisationer.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmerkan optages enhver husstandeller
virksomhed, der har postadresse i 7850 Stoholm, eller som har

tilhørsforhold til 7850 Stoholm, og som harlyst og vilje til at arbejde

for/støtte foreningens formål.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægtereller
beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af
bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes

af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved at mentilmelder sig og indbetalervia
foreningens hjemmeside. Mobil Pay, indbetaling ved bankoverførsel

eller kontant betaling, kan ske efter aftale med kassereren.
Medlemskabeterførst gyldigt, når medlemmetharbetalt kontingent

samt eventuelle restancertil foreningen.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske vedskriftlig henvendelsetil kassereren
medvirkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 5. Medlemmernebetaler det af generalforsamlingen fastsatte

kontingent. Betalt kontingent gælder for indeværende kalenderår.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens hgjeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden

udgangenaf marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14
dagesvarsel på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen kan også
opslås på andre medier, så som Fjends Folkeblad og foreningens
Face Book side. Foreslåede vedtægtsændringerskal fremgå af
opslaget på hjemmesiden.



Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen eralle
medlemmerderharindbetalt kontingent før generalforsamlingens
påbegyndelse, jævnfør & 3 stk. 3. Der kan stemmesved fuldmagt;

dog kan ingen som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere
mere end 1 medlem.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:

. Valg af dirigent

. Valg af protokolfører

. Valg af stemmetællere

. Formandensberetning til godkendelse

. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

. Behandling af indkomneforslag

. Godkendelse af budget

. Fastsættelse af kontingent

. Valg af bestyrelsesmedlemmerog én suppleant
10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant

11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
med navnsunderskrift være bestyrelsen i hænde senest otte dage før

generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde
senest 15. januar.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være

medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt
flertal (min. én stemme over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer)
og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det
begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er

foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretagesaltid skriftlig
afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt

flertal. Den til enhvertid lovligt indvarslede generalforsamling er
beslutningsdygtig.
Stk. 8. Til bestyrelsen kan kun vælges personerover 18 år, som har

bopæl i 7850 Stoholm, og som er medlem af foreningen.
Stk. 9. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol,
der underskrives af dirigenten.
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§ 5. Ekstraordinzr generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinger generalforsamling kan afholdes, nar bestyrelsen

finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af
medlemmerne fremsætterskriftlig begrundet anmodning om det over
for formanden. I sådannetilfælde skal generalforsamlingen afholdes

senestfire uger efter, at anmodningen er kommettil formandens
kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er

to uger, og indkaldelsen offentliggøres ved annoncering på
foreningens sociale medier og om muligt i den lokale avispresse med



angivelse af dagsorden.

8 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af én bestyrelse på fem-

syv medlemmer, der består af formand, næstformand, kasserer,
sekretær og øvrige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af
generalforsamlingen for en toårig periode og afgår skiftevis efter tur.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes
konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer

vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter

gælderfrem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, er
bemyndigettil at nedsætte udvalg og arbejdsgruppertil varetagelse af
afgrænsede opgaver, samt træffe de beslutninger, der er nødvendige

for foreningensdrift. Udvalgene refererertil bestyrelsen, og et
eventuelt kommissorium skal godkendesaf bestyrelsen.
Stk. 5. Formanden- og i hans fravær næstformanden - indkalder og

leder bestyrelsens møder. Indkaldelse skerskriftligt med angivelse af
dagsorden, når formanden skønnerdet nødvendigt, eller mindst tre
medlemmeraf bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor
formanden.I sådannetilfælde afholdes mødet senest to uger efter

anmodningen er kommettil formandens kendskab.

8& 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsårfølger kalenderåret. På hvert års
ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af

generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for

budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, somtillige fører
foreningens medlemsregister, der sammen medden øvrige

bestyrelse påser, at foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.
Stk. 4. Foreningens midler skal anvendestil foreningensdrift samt

brugestil at fremme foreningens formål.
Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte
revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets
afslutning. Kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønskerdet.
Regnskabogstatus skal forsynes med revisionspåtegning af

foreningens revisor

& 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden,

næstformand og mindstét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.



Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen
kan dog ikke uden en generalforsamlingsbeslutning optage lån, købe,

sælge eller pantsætte fast ejendom.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningentil enhvertid tilhørende formue. Der påhviler ikke

foreningens medlemmereller bestyrelse nogen personlig hæftelse for

de forpligtelser, der påhviler foreningen.

8 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ændres på generalforsamlingen
med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træderi kraft ved ændringsforslagenes
godkendelse.

Stk. 3. Vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsentil
generalforsamlingen, på foreningens hjemmeside.

& 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kunfinde sted med2/3flertal af
de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf
den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formueskali tilfælde af opløsning anvendesi
overensstemmelse meddei & 2 fastsatte formåleller til andre
almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af

formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

& 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 29.

februar 2016
Stk. 2. Vedtægter ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 29.

maj 2018.
Stk. 3. Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling d. 24. februar
2020.

Underskrift dirigent:

 


