Vedtægter for Vrønding Forsamlingshus

§1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Vrønding Forsamlingshus” med hjemsted på
Vrøndingvej 88, Vrønding By, Horsens Kommune.
§2 Foreningen formål:
At bevare og drive Vrønding Forsamlingshus som et samlingssted for egnens
beboere samt ved udlejning at tjene foreninger og enkeltpersoner, der ønsker
at benytte forsamlingshusets lokaler.
§3 Ejerforhold:
Forsamlingshuset med tilhørende grund matrikelnr. 46B af Vrønding By,
Tamdrup Sogn, er foreningens ejendom og optaget i foreningens status til
ejendomsværdi. Inventar nedskrives med det fulde beløb i anskaffelsesåret.
§4 Medlemsforhold:
Som medlem kan optages enhver myndig person, som ønsker at støtte
foreningens formål. Medlemskabet skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen opkræver årligt kontingent, som fastsættes af
generalforsamlingen og bogføres på en særskilt konto, som kun anvendes til
husets vedligeholdelse.
Undlader et medlem at betale de denne påhvilende ydelser, vil dennes
medlemskab blive afbrudt og de skyldige ydelser vil blive inddrevet, evt.
retsligt.
Ethvert medlem kan frigøres fra sine forpligtigelser over for foreningen mod
at betale sit bidrag for det regnskabsår, i hvilket han udmelder sig.
Ved udmeldelse kan der ikke gøres krav gældende overfor foreningens
ejendom og midler.
§5 Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år ultimo marts måned.
Indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale
presse. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Medlemsforslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.
Dagsorden:
1. Valg at dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Valg at bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hvis der er lige antal stemmer for og imod et beslutningsforslag, er forslaget
ikke vedtaget.
Vedtægtsændringer kan kun foretages, når to tredjedele (2/3) at de
fremmødte stemmer herfor. Hvis fremmødet er under 50 % at samtlige
medlemmer skal der indkaldes til ny generalforsamling, hvor ændringen kan
vedtages med 2/3 at de fremmødte.
§6 Ekstraordinær Generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 14 dages
varsel, når den anser det for nødvendigt. En tredjedel (1/3) at samtlige
medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlange indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden skal fremgå at indkaldelsen.
Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest 14 dage efter
modtagelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages
varsel.
§7 Bestyrelse og revision:
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant hertil.
Ethvert medlem er pligtigt til at modtage valg. Efter en 2-års periode, kan
vedkommende frigøres for valg i en 2-års periode.
Valget sker for en periode af 2 år, således at der det ene år afgår 3
bestyrelsesmedlemmer, det efterfølgende år 4 og 1 suppleant. Ligeledes
vælges revisorerne på skift for 2 år ad gangen. Første gang trækkes lod om
rækkefølgen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
§8 Regnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret og årsregnskabet skal foreligge i revideret
stand til den ordinære generalforsamling.
Det påhviler kassereren at føre et ordentligt og pålideligt regnskab over
samtlige udgifter og indtægter.
Driftsregnskab og status skal forelægges og godkendes af
generalforsamlingen.
§9 Bestyrelsens ansvar og forpligtigelser:
Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte foreningen i enhver henseende,
ligesom den repræsenterer foreningen overfor tredjemand. Foreningens
formue skal forrentes via en bankkonto. Evt. gældsætning ska1 dog altid
fremlægges og godkendes på en generalforsamling.
§10 Foreningens opløsning:
Foreningen kan opløses ved beslutning på to at hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de
fremmødte med1emmer vedtager dette.
Dersom foreningen ved opløsningen ejer formue, det være sig penge, løsere
eller fast ejendom, vil sådanne midler - efter at alle forpligtelser er afviklede være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet
formål.
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