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I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens eventuelle formue G.S.D. 
Lokal Råd med den klausul, at midlerne skal anvendes til velgørende 
formål til gavn for borgerne. Ved fusion med en forening e.l. med 
almennyttigt formål indgår foreningens midler dog i den derved ny 
skabte, almennyttige forening.  

§ 10 IKRAFTTRÆDEN 

Disse vedtægter træder i kraft fra afslutningen af den 
generalforsamling, som endeligt har vedtaget dem. 

    
Generalforsamlingens dirigent  Generalforsamlingens referent 

De tidligere vedtægter af 1. april 1992 afløses af disse nye vedtægter, 
som er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 
2000 og på den ekstraordinære generalforsamling af 12. april 2000. 

 VEDTÆGTER FOR  
”FORENINGEN GØRLØSE FORSAMLINGSHUS” 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er ”Foreningen Gørløse Forsamlingshus”. 
Foreningens adresse er hos bestyrelsens formand. 

§ 2 FORMÅL 
Foreningens formål er at fremme, drive, vedligeholde og opretholde 
Gørløse Forsamlingshus til gavn for Gørløse by og omegn. 

§ 3 MEDLEMSKAB 
Medlem er enhver, som har betalt forfaldent kontingent. 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær 
generalforsamling skal afholdes hvert år i januar kvartal. 

Bestyrelsen indvarsler ordinær generalforsamling mindst 14 dage før 
ved annonce på sociale medier eller ved brev til alle medlemmer. 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal altid indeholde 
mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for det forløbne år og orientering om 
 kommende dispositioner af væsentlig karakter. 

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab, som  
 uddeles forud til de fremmødte medlemmer. 

4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

5. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer 
  b) en første og en anden suppleant til bestyrelsen 
  c) to revisorer 
  d) en revisorsuppleant 

6. Fastsættelse af kontingent for kalenderåret efter general- 
 forsamlingen på grundlag af bestyrelsens budget, som omdeles. 

7. Eventuelt. Herunder kan generalforsamlingen intet vedtage. 

Medlemmerne kan deltage i ordinære generalforsamlinger med 
ægtefælle/samlever, men kun medlemmer kan deltage i afstemninger. 
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Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis der ved 
personvalg er foreslået flere, end der skal vælges, stemmes 
normalt skriftligt. Hvis dirigenten skønner det rigtigst, kan han 
lade andre spørgsmål afgøre ved skriftlig afstemning. 

Ved afstemninger på generalforsamlinger har hvert medlem, 
forudsat personlig tilstedeværelse, 1 stemme. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Bestyrelsen for en 
forening, institution o.l., som er kollektivt medlem, råder over 1 
stemme på generalforsamlinger, hvis den skriftligt har 
bemyndiget 1 person til at møde og afgive stemme for sig. 

Ethvert personligt medlem kan vælges til poster, der er valg til på 
den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som hvert er valgt for en to-
årig periode, således at der vælges 3 i ulige og 4 i lige år. 

Der vælges en første og en anden suppleant til bestyrelsen, hvert 
for et år. Ved uenighed om rækkefølgen for to foreslåede eller hvis 
flere end to foreslås, bestemmes rækkefølgen af stemmetallene 
ved en afstemning. 

Der vælges to revisorer for et år og en revisorsuppleant for et år. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen 
beslutter det, eller hvis formanden modtager en skriftlig begæring 
herom, som angiver, hvad ønskes behandlet, underskrevet af 
mindst 1/3 af medlemmerne. 

En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de 
punkter, der angives i indkaldelsen. Et punkt betegnet 
”Eventuelt” kan ikke behandles. Bestyrelsen lader indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage før ved annonce 
på selvvalgt medie eller ved brev til medlemmerne.  

§ 5   BESTYRELSEN 
Bestyrelsen er bemyndiget til at lede foreningen inden for 
rammerne af disse vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger. 

Bestyrelsen udpeger af sin midte foreningens formand og 
kasserer, som ikke må være samme person, samt næstformand 
og sekretær, den nedsætter eventuelle udvalg og fordeler efter 
behov andre arbejdsopgaver mellem sig. Den kan fastsætte en 
forretningsorden for sin interne virksomhed. 

 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er samlet til møde, som er 
indkaldt efter praksis, og når mindst 4 af dens 7 medlemmer er til 
stede. Beslutninger i bestyrelsen kræver, at mindst 4 medlemmer har 
stemt for dem. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, 
eller som det er aftalt, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
begærer det og angiver, hvilke punkter de ønsker behandlet.  Der føres 
referat over sager behandlet på hvert bestyrelsesmøde og over de trufne 
beslutninger. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen fører en medlemsprotokol med navne og adresser, hvori 
dato for tilgang og afgang noteres, og hvori kontingentbetaling evt. kan 
noteres. 

§ 6   ØKONOMI OG REGNSKAB 
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Medlemmer hæfter kun for 
foreningen med skyldigt kontingent. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved regnskabets uddeling ved 
generalforsamlingen skal det være underskrevet af kasserer og af de to 
revisorer, som har revideret det.  

§ 7   VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Disse vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling, som er indkaldt med brev til medlemmer. Med 
indkaldelsen skal sendes de ændringsforslag, som vil blive stillet, og de 
hidtidige vedtægter. 

En vedtagelse af vedtægtsændringer sker ved at et flertal af de 
stemmeafgivende medlemmer stemmer ja.  

§ 8   FORENINGENS OPHØR ELLER FUSIONERING 
Et forslag om foreningens ophør eller fusion med anden forening e.l. 
med almennyttigt formål behandles som angivet i § 8, idet vedtagelse 
dog forudsætter, at mindst 2/3 af de stemmeafgivende medlemmer har 
stemt ja. 

Er der flertal for forslaget, men ikke fra 2/3 af de fremmødte 
medlemmer, skal bestyrelsen over for generalforsamlingen indvarsle en 
ny generalforsamling mindst 3 uger senere og lade denne annoncere i 
et lokalt blad. På denne generalforsamling kan forslaget om ophør eller 
fusion vedtages, hvis der afgives flere ja-stemmer end nej-stemmer. 

 

 


