
 

 

Vedtægter - Vester Skerninge Forsamlingshus 
 
§1 Foreningens navn er Foreningen For Vester Skerninge Forsamlingshus 
 
§2 Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder foreningsaktiviteter, idræt og private 
sammenkomster. 
Ændres til: 
§2 Foreningens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, for at der kan dannes sociale fællesskaber og 
initiativer omkring kultur, sport, fritid og private sammenkomster. Vi vil bidrage til et foreningsliv, der udvikler lokalsamfundet og 
medvirker til fællesskabsidentitet. 

§3 Optagelse som medlem af foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, ( normalt bestyrelsens kasserer). Optagelse kan kun 
nægtes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 
 
§4 Medlemskabet skal fornyes en gang om året, til generalforsamlingen. 
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
Stemmeret udøves ved fremmøde. 
Ændres til: 
§4 Medlemskabet løber for et år ad gangen og følger kalenderåret. Medlemskabet er først gyldigt, når betaling er indgået. 
Medlemskabet er personligt. Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. 

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den årlige generalforsamling afholdes i første kvartal, i henhold til vedtægten og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved 
meddelelse på foreningens hjemmeside, i de digitale medier samt mail/brev til medlemmerne. 
 
§6 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag, der skal være kommet til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse 
6. Valg af bestyrelse, revisorer samt bestyrelses- og revisor suppleant 

a. 1 formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor i ulige år 
b. 1 kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer og en revisor i lige år 
c. 1 bestyrelses- og 1 revisorsuppleant hvert år 

7. Eventuelt 

 
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen konstituerer en næstformand, sekretær og booker samt vicevært. 
Ændres til: 
§6 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag, der skal være kommet til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse 
6. Valg af bestyrelse, revisorer samt bestyrelses- og revisor suppleant 

a. 1 formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor i ulige år 
b. 1 kasserer og op til 3 bestyrelsesmedlemmer og en revisor i lige år 
c. 1 bestyrelses- og 1 revisorsuppleant hvert år 

7. Eventuelt 

 
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
 

 



§7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 medlemmer ved skriftligt meddelse til bestyrelsen kræver det, eller 
såfremt et flertal i bestyrelsen kræver det. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med samme frist og på samme måde som ordinær generalforsamling, og 
afholdes senest 6 uger efter et krav om ekstraordinær generalforsamling er kommet frem til bestyrelsen. 
 
$8 Afstemninger på generalforsamlingen foregår skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. 
Der kan stemmes skriftligt hvis man er forhindret i fremmøde. 
Ændres til: 
§8 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. Afstemninger 
foregår skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. 

§9 For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes aktiver. Hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter 
personligt. 
Ændres til: 
§9 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af både formand og kasserer eller en af nævnte og et bestyrelsesmedlem. For foreningens 
forpligtigelser hæfter alene dennes aktiver. Hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter personligt. 

§10 Ændring af foreningens vedtægter, ophævelse af foreningen, eller sammenlægning med en anden forening, kan kun foretages på 
en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er tilstede, og ⅔ af disse stemmer derfor. 
Har ⅔ af de tilstedeværende stemt for forslaget, men er generalforsamlingen i øvrigt ikke beslutningsdygtig, skal en ny 
generalforsamling afholdes inden en måned. På denne generalforsamling tages beslutning uden hensyntagen til, hvor mange, der 
deltager, men det kræves, at ⅔ af de tilstedeværende stemmer for ændringen, ophævelsen eller sammenslutningen. 
 
§11 Ved ophævelse af foreningen overgår dens værdier til almennyttige aktiviteter i Vester Skerninge og omegn (postnummer 5762). 
 
 


