Vedtægter
for
Aarestrup og Omegns Borgerforening
§1
Foreningens navn er Aarestrup og Omegns Borgerforening.
Foreningens adresse er den til en hver tid værende formand for foreningens adresse.

§2
Foreningens formål er efter evne at støtte enhver god sg som har interesse for borgerne i Aarestrup by og Omegn
samt gennem forskellige arrangementer at samle foreningens medlemmer.

§3
Som medlem kan optages enhver borger bosiddende i Aarestrup by eller Omegn.
Medlemsoptagelse kan finde sted i følgende grupper:
A: Familiemedlemsskab:
Et familiemedlemsskab, kan som navnet siger, tegnes af en familie bestående af forældre og evt. børn under 18
år. Et familiemedlemsskab giver på en generalforsamling ret til to stemmer, dog kun én stemme for hver voksen
medlem som møder op på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
B: Enkeltmedlemsskab:
Som enkeltpersoner kan enhver borger, der er fyldt 18 år og bosiddende i Aarestrup by eller Omegn, optages som
medlem. Enkeltmedlemmer har én stemme på generalforsamlingen
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Kontingent for såvel A. som B. fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§4
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed og hvortil kun medlemmer har adgang, afholdes hvert
år inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer. Beslutninger på
generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen skal, såfremt der fremsættes ønske herom,
foregå skriftlig.

§5
Ændringer af foreningens love kræver dog mindst 2/3 af afgivne stemmer.
Beslutning om ændring af lovene skal vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§6
Til en generalforsamling indvarsles mindst 8 dage forud ved bekendtgørelse i et offentligt medie som f.eks.
facebook eller dagblad, samt ved opslag på informationstavle i Aarestrup by.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 20
medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom.
En ekstraordinær generalforsamling skal, på samme måde som ordinær generalforsamling, varsles mindst 8 dage
før afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 3 dage før
generalforsamlingen.
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Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af næste års kontingent og formandens kontorhold
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

§7
Foreningens bestyrelse, hvis pligt det er at varetage foreningens interesse, består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis med 2 og 3.
Foreningens bestyrelses suppleanter, mindst 2 personer, vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen arbejder ulønnet.
Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved at vælge formand,
næstformand, kasserer samt sekretær.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol hvori indføres hvad der er drøftet og vedtaget i mødet.
Formand eller kassereren og et øvrigt bestyrelsesmedlem er tegningsberettigede for foreningen.

§8
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til og med 31. december.
Kassereren sørger for at kontingenterne registres og fører en kassebog over foreningens indtægter og udgifter.

§9
Til at gennemgå foreningens regnskaber vælges 1 revisor.
En revisor kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
Revisoren vælges for 1 år ad gangen.

§ 10
Den kapitalværdi som foreningen til enhver tid er i besiddelse af, hvad enten den henstår i fast ejendom eller i
rentebærende kapital, skal ingensinde kunne overgå til deling blandt foreningens medlemmer, men i tilfælde af
foreningens opløsning overgår dens midler til formål, der bestemmes på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17/06 1993
Med justering af ordlyd på generalforsamling den 02/05 2017 og den 01/05 2019
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