VEDTÆGTER FOR MJESING FORSAMLINGSHUS &
BORGERFORENING.

§1.
Foreningens navn er" Mjesing Forsamlingshus & Borgerforening" og omfatter Mjesing og
Omegn. Det er foreningens formål at varetage Mjesing By' s og borgeres interesser, samt at
varetage alt som kan tjene byens udvikling og fremme.

§ 2.
Enhver borger i Mjesing og omegn, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem af foreningen.

§ 3.
Det er bestyrelsens ret at regulere kontingentet efter forholdene. Kontingentet opkræves en
gang årligt i foråret.

§ 4.
Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

§ 5.
Foreningens pengemidler er bestyrelsen pligtige til at gøre indbringende, ved indsættelse i
Bank eller Sparekasse. Samtidig har bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån og kreditter,
samt pantsætte fast ejendom til foreningens nødvendige drift.

§ 6.

Den årlige generalforsamling, som indvarsles med 14 dage, afholdes i maj måned. På den
fremlægges regnskabet for det forløbne år i revideret stand. Regnskabsåret går fra maj til
maj. Afstemninger ved generalforsamlingen skal være skriftlige, såfremt mindst en ønsker
det.

"'

§ 7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling for 2
år ad gangen. Der kan højest vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, der er bosiddende udenfor
Mjesing og Omegn. Halvdelen (2/3) er skiftevis på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mener det
påkrævet. Der føres protokol over møderne.

§ 8.
Vedligeholdelse af forsamlingshuset påhviler foreningen.
Generalforsamlingen er højeste myndighed, dog således at den valgte bestyrelse varetager
alle interesser vedrørende forsamlingshuset og foreningen.

§ 9.
Dagsordenen for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

~

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning om foreningens virke.
Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
Indkomne forslag (skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
Valg af bestyrelse.
Valg af revisorer.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 suppleant som revisor.
Eventuelt - herunder kan intet vedtages.

§ 10.
Bestyrelsen har fuldmagt til at nedsætte udvalg til varetagelse af foreningens forskellige sager
vedrørende foreningens arbejde.

§11.
Beboelseslejligheden i forsamlingshuset udlejes. Evt. til et værtspar, som har evner og lyst
for den daglige drift af forsamlingshuset.

§ 12.
"

Ved forandring i vedtægterne må mindst halvdelen af medlemmerne være tilstede og stemme
herfor
Skulle det ske, at der til den indvarslede generalforsamling ikke møder så stort et antal, indkaldes der til en ny med 14 dages varsel, hvor der da, uden hensyn til de mødtes antal, tages
beslutning med 2/3 stemmer.

§ 13.
Ekstra generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller
når mindst 10 medlemmer forlanger det skriftligt.

§ 14.
Foreningens bestyrelse varetager alle årlige fester, som; høstfest, juletræsfest, vinterfest. Alle
medlemmer med husstande kan deltage i foreningens fester, til gæster gives gæstekort.

§ 15.
Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger, med mindst 2 ugers og højest 4 ugers mellemrum.
Ved evt. opløsning overgår foreningens formue til almennyttige velgørende formål i
foreningens hjemstedssogn.
Disse vedtægter, med ændring i § 7, er vedtaget ved
ekstraordineret generalforsamling 18/6 2013.
Og erstatter herved alle tidligere vedtagne vedtægter

