Nøvling d. 13. februar 2008

Vedtægter for

Foreningen Nøvling Forsamlingshus
§1
Foreningens navn er Nøvling Forsamlingshus, og dens hjemsted er Nøvling by, 9260 Gistrup.

§2
Foreningens formål er at opretholde et forsamlingshus i Nøvling som samlingssted for byens og
omegnens beboere.

§3
Foreningen finansieres ved medlemskontingent, udlejningsvirksomhed, offentlige tilskud, gaver
donationer mv.
Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af et medlemskontingent, der fastsættes af den til
enhver tid siddende bestyrelse. Kun medlemmer af foreningen kan blive valgt til bestyrelsen.
Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld.

§4
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne på en generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes normalt i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes så ofte bestyrelsen finder anledning hertil og skal indkaldes når mindst 10 medlemmer begærer
det.
Hvert medlem har kun en stemme på generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages
varsel ved bekendtgørelse med oplysning om dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisor suppleant.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være
indgivet 8 dage før.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, som afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer
hvert år. Hvert år vælges endvidere 1 revisor og 1 revisor suppleant. Hvert år vælges desuden 2
suppleanter, hvor den med flest stemmer er 1. suppleant.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.

1

Nøvling d. 13. februar 2008

§5
Til vedtagelse af beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen.
Til opløsning af foreningen kræves samme majoritet, samt at beslutningen vedtages på 2 hinanden
følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning vil et eventuelt overskud være at overgive til kulturelle formål i
Nøvling by, eventuelt ved oprettelse af en fond.

§6
Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. Over bestyrelsesmøder og generalforsamling føres
en protokol, der underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen fører endvidere en medlemsfortegnelse.

§7
Ved optagelse af lån, køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlings tilladelse.

§8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. februar 1989; revideret på generalforsamlingen den
16. marts 2005, og revideret på generalforsamlingen den 13. februar 2008.
Bestyrelsen:
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Jesper Mølbak

Jørgen Hansen

Kim Christensen

Lise Jensen

Mads Huse

Martin G. Jensen

