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S1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Andersserskabet Vefringe Forsamringshus

52 Foreningens formdl
Foreningens formdl er at virke som mode- og samlingssted for egnens befolkning, herunder iser
for folkeligt- og kulturelt arbejde.

53 Medlemskab

som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner boende p6, eller med tilknytning til egnen
og sammenslutninger hjemmehOrende p6 egnen.

54 Generalforsamling

Foren ingens Overste mynd ighed er generalforsam I ingen.
ordiner generalforsamring afhordes inden udgangen af L. kvartar med forgende dagsorden :

1.. Valg af dirigent.
2' Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virke i det forlobne ir.
3. Fremleggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsettelse af neste 6rs kontingent.
6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 irs periode).
8. Valg af revisorer (2 irs periode, valg p6 skift)
9. Valg af L revisorsuppleant (1 irs periode)
10. Eventuelt (Herunder kan intet besluttes).

lndkaldelse sker med mindst 1"4 dages varsel ved avertering i en lokal avis og eventuelt ved opslag.
Forslag der onskes behandlet mi vere formanden i hende senest g dage for generalforsamlingen.
Forslag til vedtegtsendringer dog 1 mdr. f4r.
Pi generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved furdmagt.
Hvert medlem har kun en stemme.
Generalforsam lingens beslutn inger treffes ved alm indeligt stemmeflertal.
Beslutning om endringer af vedtegterne kraver dog mindst at z/3 af de fremmodte medremmer
stemmer herfor, samt at endringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse, har veret
bekendtgjort i den lokale presse,

95 Ekstraordiner generalforsamling
Ekstraordiner generalforsamling afholdes, nir flertallet af bestyrelsen onsker det, eller 25% af
medlemmerne skriftligt tilkendegiver Onske herom. lndvarsling sker som ved ordiner
generalforsam ling.
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$5 Bestyrelsen

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse pi 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne velges for en periode af 2 Ar ad gangen ved almindelig stemmeflertal.
Hvert andet 6r afgir 3 medlemmer og hvert andet 61 4 medlemmer, forste gang 3 medlemmer
efter lodtrekning.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, velger selv sin formand,
nestformand, kasserer og sekreter, samt fastsetter sin forretningsorden.
ordinert bestyrelsesmode afholdes nir formanden finder det nodvendigt, dog mindst 4 gange
6rligt. Ekstraordinert bestyrelsesmode kan indkaldes hvis mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne
begerer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig nir over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afg6relser
treffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfelde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Der f@res protokol over de afholdte moder med indforelse af trufne beslutninger og den skal
godkendes p5 det eft erfolgende bestyrelsesmode.

57 Drift

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens form6l.
Det pdhviler siledes bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmessige
forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsette lejesatser, at
ansette og afskedige det til driften evt. nodvendige personale samt at udarbejde Srligt regnskab.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren iforening.
Beslutninger om k@b, afhandelse eller pantsetning af fast ejendom eller optagelse af l6n, treffes
dog af generalforsamlingen.

58 Kapitalforhold og haftelse
Den til foreningens oprettelse og drift nodvendige kapital soges tilvejebragt ved offentlige og
private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, bel5ning af fast ejendom,
indtegter ved udleje af lokaler og kontingenter.
Foreningens midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes n6dvendig til den daglige drift,
skal indsettes i lokale pengeinstitutter p6 forsamlingshuset navn eller anbringes i

overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler geldende regler.
For foreningens forpligtelser hefter alene dens aktiver, idet bestyrelsen og medlemmerne ikke
hafter personligt.

99 Regnskab og revision

Foren ingens regnskab falger kalende16ret.

Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres for den ordinere
generalforsamling af de 2 valgte revisorer.
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$10 Oplosning
Ved ophavelse af foreningens virksomhed kreves 3/c flertalaf samtlige fremmodte medlemmer pi
2 pd hinanden folgende generalforsamlinger. I tilfelde af oplosning afgiver bestyrelsen tilgeneralforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens evt. formue til almennyttige ogkulturelle formil i Veflinge og omegn.

SAledes vedtaget p6 stiftende generalforsamling
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