Gundersted Borgerforening
Vedtægter indtil november 2013

VEDTÆGTER
§1
Foreningens navn er Gundersted Sogns Borgerforening stiftet i 1974
§2
Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener til sognets trivsel ved de midler, der står til den rådighed og efter evne, at støtte enhver god sag, der fremkommer.
§3
Enhver borger m/k der er fyldt 18 år og bor i sognet eller nærmeste omegn, kan blive medlem samt medlem af bestyrelsen. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden, samtidig med at man betaler det
fastsatte kontingent. Stemmeret ved generalforsamling samt til bestyrelsen, har man kun efter mindst 2
mdr. medlemstid.
§4
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves en gang om året.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Ethvert medlem er pligtig til at modtage
valg. Genvalg kan finde sted samt nægtes. Indvarsling til generalforsamling sker ved advertering i de stedlige blade eller ved opslag senest 10 dage før. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal
af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer indgiver begæring herom.
På borgerforeningens generalforsamling fremlægges også beretning og regnskab fra belysningsudvalget.
Valg til belysningsudvalget finder sted samme aften som generalforsamlingen er sat til.
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordstyrer vælges.
Formandens beretning for det forløbne år.
Regnskabet fremlægges til godkendelse for både borgerforeningen og belysningsudvalget.
Indkomne forslag.
Kontingent fastsættes
Valg af bestyrelse til både borgerforeningen og belysningsudvalget.
Valg af revisorer ( til begge bestyrelser )
Eventuelt.
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(§ 5 fortsat)
Suppl. Oplysninger.
4. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen finder sted.
6. Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppl. For disse. Valgene finder sted efter den hidtige turnus 2
og 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen- suppl. hvert år.
Belysningsudvalget består af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppl. Bestyrelsesmedlemmer til belysningsudvalget vælges også for 2 år ad gangen- turnus 1 og 1
Disse to medlemmer sørger for at gadebelysningen i byen er iorden.
7. Der vælges 2 revisorer og 1 suppl. Disse vælges for et år ad gangen og må ikke være medlem af bestyrelsen.
Ovennævnte afgøres ved simpel stemmeflertal.
§6
Udebliver nogen af bestyrelsen, fra 2 på hinanden følgende møder uden at opgive lovlig forfald, kan den
øvrige bestyrelse betragte m/k som udtrådt og indkalde 1. suppl.
§7
Ved festlige sammenkomster skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst 3 medlemmer for at ordne
festlighederne, og medlemmerne skal rette sig efter deres bestemmelser.
§8
Intet medlem må i foreningen foretage sig noget, der strider mod god orden, eller som kan være fornærmende for andre eller virke forstyrrende på selskablige fornøjelser. de som forser sig herimod kan af bestyrelsen bortvises af lokalet.
§9
Udmeldelse af foreningen sker skriftlig til formanden. Kontingent tilbagebetales ikke.
§ 10
Lovændring kan vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede har stemt
for disse.

Gundersted Borgerforening
Vedtægter indtil november 2013

§ 11
En enig bestyrelse kan udnævne et æresmedlem, når dette medlem har gjort sig fortjent af foreningen eller
sognet.
§ 12
Ophævelse af foreningen kan ske som under § 10 fastsatte bestemmelser, dog hvis der midler i overskud,
skal disses deles mellem sognets øvrige foreninger. Gælder dog ikke belysningsudvalget.
Vedtaget på generalforsamlingen den 17. november 1992.
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