VEDTÆGTER
For
Særslev Forsamlingshus
Vestergade 22 Særslev
5471 Søndersø

§1.
Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns
Kommune.

§2.
Foreningens formål er at eje og drive Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471
Søndersø som samlingssted for kommunens og omegnens beboere ved afholdelse af almennyttige
og kulturelle arrangementer til gavn for lokalsamfundet i kommunen og dens omegn, samt ved
udlejning til møder og sammenkomster for enkeltpersoner og foreninger m.m.

§3.
Som medlemmer af foreningen kan optages alle i Særslev sogn (Nordfyns Kommune) bosiddende
personer. Foreninger og virksomheder med domicil i Særslev sogn kan ligeledes optages som
medlemmer.
Bestyrelsen er bemyndiget til undtagelsesvis at optage som medlemmer personer, foreninger og
virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Særslev sogn, når disse på anden vis måtte have særlig
tilknytning til Særslev sogn. Bestyrelsens afgørelse i så henseende er endelig og kan ikke indbringes
for generalforsamlingen.

§4.
Bestyrelsen fører medlemsprotokol over samtlige medlemmer og de beløb som medlemmerne har
indskudt på lånebeviser.

§5.
Ophører et medlem med at være hjemmehørende i Særslev sogn kan medlemskabet fortsættes, og
medlemskabet kan gå i arv.

§6.
Hvert nyt personligt medlem, forening eller virksomhed tegner sig for mindst et lånebevis på 500
kr..
For det tegnede beløb udfærdiges lånebevis lydende på medlemmets navn.

§7.
Medlemmer hæfter ikke solidarisk, men kun for det tegnede lånebevis, således at intet medlem kan
gøres ansvarlig for forpligtelser, der måtte påhvile forsamlingshuset.

§8.
Uanset det tegnede beløbs størrelse har hvert medlem kun een stemme på forsamlingshusets
generalforsamling. Stemmeret kan kun udøves af myndige personer.

§9.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen alene kan ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal i Særslev
Forsamlingshus.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker ved bekendtgørelse i
den lokalavis, som bestyrelsen anser som mest hensigtsmæssig.
Indkaldelse skal ske med mindst otte dages varsel.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen.
Bekendtgørelse om generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen for denne.

§10.
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af tre stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskrontrolandt
9. Valg af bilagskrontrolandt suppleant.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til
formanden senest tre dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal være til stede på
generalforsamlingen og motivere deres forslag, da forslagene i modsat fald ikke kan behandles.

§11.
Valg og afgørelser foretages ved simpel stemmeflerhed.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre fem medlemmer eller bestyrelsen kræver
skriftlig afstemning. Dog skal alle personvalg være skriftlige.
Medlemmerne kan repræsenteres ved skriftlig fuldmagt til andet medlem, men intet medlem kan
afgive stemme for mere end en fuldmagt. For børn har forældre med forældremyndighed
stemmeret.
Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme,
og at af de afgivne stemmer mindst 2/3 stemmer for vedtægtsændringen. Såfremt ikke halvdelen af
medlemmerne er til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for vedtægtsændring, indkaldes
inden en måned med mindst otte dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn
til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer for forslaget.

§12.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte bestemme dette, eller mindst 25 af
medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker som i §9 anført.
Såfremt begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af medlemmerne, er bestyrelsen
forpligtet til senest 14 dage efter begæringens fremsendelse at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med opgivelse af de emner, som begæringen måtte kræve behandlet.

§13.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år og
afgår efter tur. Der afgår skiftevis fire og tre medlemmer årligt.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne.

§14.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende og har ansvaret for den daglige drift.
Bestyrelsen Sørger for at de på generalforsamlingen trufne beslutninger udføres.

§15.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige
medlemmer.
Ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning og øvrig lånoptagelse bemyndiges bestyrelsen af
generalforsamlingen.
Samtidig skal sponsorer og medlemmer med lånebevis sikres deres indskud.

§16.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst to
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede, heraf enten formanden
eller næstformanden.

§17.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet udarbejdes af kassereren. Efter forelæggelse på et bestyrelsesmøde afleveres
regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, således at disse kan have tilendebragt
revisionen inden generalforsamlingen.

§18.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter samme regler som anført i §11 for
vedtægtsændringer.
Såfremt foreningen opløses, skal medlemmerne have tilbagebetalt de indbetalte lånebeløb i det
omfang foreningens midler strækker dertil. Medlemmerne har dog ikke krav på et eventuelt
overskud, der måtte fremkomme, når foreningens forpligtelser er fyldestgjort.
Forinden afholdelse af generalforsamling, hvor beslutning om opløsning af foreningen besluttes,
skal bestyrelsen optage forhandling og skaffe fuld og endelig afklaring med bidragydere, som har
knyttet særlige betingelser omkring deres tilskud til Særslev Forsamlingshus (Nordfyns Kommune,
fonde m. fl.).
Når opløsning af foreningen gyldigt er vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel
stemmeflerhed, til hvilke almennyttige/kulturelle formål det eventuelle overskud i foreningen skal
anvendes til.
Omstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. marts 2002.
Redaktionelle ændringer godkendt d. 5. marts 2008.
Redaktionelle ændringer er godkendt ved ekstra ordinær generalforsamling d. 7. april 2010.
Ændring af revisor til bilagskrontrolandt vedtaget ved generalforsamling d. 19. Marts 2014
Dirigent

___________________________

