Vedtægter for Alslev Forsamlingshus
§ 1. Navn og hjemsted.
Forenings navn er, Alslev Forsamlingshus, beliggende på Bredgade 34, Alslev i Varde kommune

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at drive og opretholde Alslev Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted
efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og
selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og fællesskabet mellem områdets beboere.

§ 3. Medlemmer.
Enhver kan optages som medlem, såfremt vedkommende tilslutter sig foreningens formål. Medlemsskabet
er kun gyldigt hvis årskontingentet er fuldt betalt.

§ 4. Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Afgørelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den samlede bestyrelse stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for udlejning.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres en fortegnelse over medlemmer, med mindst navn og adresse og
evt. tlf. og e-mail adresse
Bestyrelsen har pligt til at holde foreningens ejendele, såvel bygninger som inventar forsvarligt forsikrede.
Bygningerne skal være forsikrede mod stormskade, og der skal tegnes grundejer og ansvarsforsikring.

§ 5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er indenfor lovens rammer den højeste myndighed i alle forhold. Indkaldelse foregår
ved annoncering senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag fra medlemmer (afleveres senest til formanden 8 dage før generalforsamlingen.)
Forslag fra bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorer.
Evt.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode på 2 år, og vælges så de skiftevis er på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv hurtigst muligt efter generalforsamlingen med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
På generalforsamlingen vælges desuden 1 første og en anden bestyrelsessuppleant for 1 år.
Der vælges desuden 2 bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis mindst
10 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag
bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen kan behandles.
Vedtægtsændringer

En generalforsamling kan behandle forslag om vedtægtsændring, hvis medlemmerne bliver orienteret om
det ved indkaldelsen. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud,
kan vedtages af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

§ 6. Økonomi, regnskab og revision.
Regnskabet følger kalenderåret. De på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter gennemgår regnskab
og bilag inden den ordinære generalforsamling. Foreningens midler skal være indsat i et pengeinstitut.
Af foreningens overskud kan intet udbetales til medlemmerne.
Tegning.

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, og kan optage lån. Tinglyst pantsætning af fast ejendom
dog kun med generalforsamlingens godkendelse.
Hæftelse.

Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk
forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

§ 7. Foreningens opløsning.
Hvis bestyrelsen ikke ser det muligt at drive foreningen videre, indkaldes til en generalforsamling pr. brev
med oplysning om situationen, bl.a. evt. for at få valgt en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller
opgiver den nyvalgte bestyrelse at føre foreningen videre, indkaldes der til en ny ekstraordinær
generalforsamling, om opløsning af foreningen og salg af ejendommen.
En opløsning kan afgøres ved almindeligt flertal.

Anvendelse af evt. midler ved foreningens opløsning.

Eventuelt overskud ved foreningens ophør skal overgå til en fond, der skal virke til gavn for Alslev Sogn.
Hvis overskuddet ved ophør er af begrænset størrelse, kan den generalforsamling, der beslutter sig for
foreningens opløsning, vedtage straks at udlodde overskuddet til foreninger/organisationer i Alslev Sogn.
Fordeling af midlerne fastsættes så af den siddende bestyrelse.

§ 8. Ikrafttrædelse.
Endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2013 og nærværende vedtægter træder i
stedet for og erstatter hidtil gældende fra 12. august 1997.

