
Vedtægter for Tebstrup og Omegns Forsamlingshus og Borgerforening

 §  1 Tebstrup og Omegns Forsamlingshus og Borgerforening har hjemsted i Tebstrup i

Skanderborg Kommune.

 §  2 Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for Tebstrup og omegns

beboere i Forsamlingshuset, der hovedsagligt benyttes til kulturelle- folkelige og selskabe-

lige arrangementer. Endvidere varetager foreningen byens og egnens interesser.

 §  3 Som medlem af foreningen kan optages beboere med tilknytning til egnen. Endvidere

kan optages firmaer og sammenslutninger på egnen, disse har dog ikke stemmeret og

hæfter således ikke for foreningens forpligtelser. For medlemsskabet betales der et årligt

kontingent, som fastlægges på årets generalforsamling.

 §  4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling

afholdes i januar kvartal med følgende dagsorden:

   1.: Valg af dirigent

   2.: Valg af stemmetællere

   3.: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

   4.: Behandling af forslag fra bestyrelsen samt  af indkomne forslag

   5.: Fremlæggelse af budget til orientering

   6.: Fastlæggelse af kontingent

   7.: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

   8.: Valg af revisor og revisorsuppleant

   9.: Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag og/eller

annoncering. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun medlemmer har stemmeret og er

valgbare. Hvert medlem har kun en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Ingen medlemmer kan vælges eller

genvælges uden personligt samtykke. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved

almindeligt stemmeflertal. Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver dog, at mindst

2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Desuden skal det være bekendtgjort i den

lokale presse før generalforsamlingen afholdes, at der behandles forslag om

vedtægtsændringer.

 §  5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal af bestyrelsen ønsker det eller

at 10% af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom, med angivelse af grund herfor.

Indvarslingen sker som til en ordinær generalforsamling med afholdelse senest 6 uger

efter forslaget er stillet.

 §  6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer.

   1.: Medlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen ved almindeligt stemmeflertal.

   2.: Hvert år afgår efter tur 2 henholdsvis 3 medlemmer / eller 3 henholdsvis 4 medlemmer

        Genvalg kan finde sted.

   3.: Suppleanter er på valg hvert år. Kan genvælges.

   4.: Revisor vælges for 2 år ad ad gangen, 1 er på valg hvert år. Kan genvælges.

   5.: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær

        senest 8 dage efter generalforsamlingen. Som kasserer kan dog vælges et medlem

        udenfor bestyrelsen.

   6.: Den afgående bestyrelse forbliver indtil ny konstituering er foretaget.

   7.: Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst

         2 gange årligt.

   8.: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er mødt.



   9.: Afgørelser træffes ved almindligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

          formandens stemme afgørende.

  10.: Sekretæren fører referat af møderne, som efterfølgende godkendes og underskrives af

         bestyrelsen.

 §  7 Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, vedligeholdelse af bygninger, træffer

aftaler for udlejning, fastsætter lejesatser, ajourfører medlemskartotek, udarbejder årligt

regnskab og budget. 

Bestyrelsen kan iværksætte arrangementer / forbedringer for foreningen og for egnens

beboere. Foreningen tegnes af formand og mindst et bestyrelsesmedlem.

Beslutninger om køb, afhændelse eller pantsættelse af fast ejendom og optagelse af lån

træffes af generalforsamlingen.

 §  8 Enhver der lejer forsamlingshuset skal være myndig og er ansvarlig for det af bestyrelsen

fastlagte reglement ifølge lejekontrakten overholdes. Udlejningens formål og navn på den

ansvarlige skal oplyses før leje. Eventuelle foredrag og lignende skal godkendes af

bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til og kan efter egen afgørelse afvise ønske om

udlejning.

 §  9 Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige tilskud, lokal

indsamling, arrangementer, udlejning og medlemskontingenter. For foreningens

forpligtelser hæfter dens aktiver.

 § 10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregskab

og status, revideres før den årlige generalforsamling af 2 lokale revisorer.

 § 11 Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves mindst 2/3 flertal af samtlige fremmødte

medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages

mellemrum og indenfor 6 uger.

 § 12 I Tilfælde af opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til almennyttige

formål indenfor Ousted Sogn efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
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