Love og vedtægter for Vandel Borgerforening

§1.
Foreningens navn er Vandel Borgerforening.
§ 2.
Foreningens formål er at varetage Vandel områdets interesse overfor kommunale og
andre myndigheder ved tilkendegivelse om behov og standpunkter fremsat såvel via
folkevalgte repræsentanter som direkte ovenfor den relevante myndighed, og virke til
at styrkelse af lokalsamfundet, befordret ved såvel selskabelige og oplysende
arrangementer.
§ 3.
Som aktivt medlem af foreningen kan enhver optages, som er bosidende i Vandel eller
nærmeste omegn, eller som på anden måde har særlig tilknytning til området.
Aktive medlemmer skal opføres i medlemsbog med medlemsnummer og adresse.
Som passiv medlem kan enhver optages.
Æresmedlem bliver man ved det fylde 80 år. Er man ikke medlem af foreningen ved
det fyldte 80 år, bliver man æresmedlem efter det første år som betalende aktiv
medlem.
Æresmedlemmer betragtes som aktive medlemmer.
§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at 3 afgår i ulige
årstal og 2 i lige årstal. Samtidig vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Desuden vælges 2 revisorer for en to-årig periode, således at en afgår hvert år.
Samtidig vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
Suppleanter der træder ind i bestyrelsen i stedet for et bestyrelsesmedlem overtager
bestyresesmedlemmets valgperiode. Det samme gælder for revisor-suppleanten.
Valg af hhv. bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant sker ved
4 separate afstemninger. Der afholdes skriftlig afstemning, såfremt blot et
stemmeberettiget medlem ønsker det.
Den valgte bestyrelse afholder snarest efter generalforsamlingen et møde, hvor man
konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 5.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt, eller når formanden eller to
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 6.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
Indvarsling sker ved opslag hos lokale handlende og ved bekendtgørelse i mindst en
lokal avis, med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel. Og på
samme måde kan foranstaltes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af denne
forlanger det, eller når mindst 20 menige aktive medlemmer af foreningen skriftlig
overfor bestyrelsen har stillet krav herom.
I begge tilfælde af generalforsamling skal indkaldet indeholde dagsorden.
Ved ordinær generalforsamling er dagsordenen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning, godkendelse heraf.
Kasserens beretning, godkendelse heraf.
Fastsættelse af medlemskontigent.
Valg af bestyrelsemedlemmer, samt suppleanter.
Valg af revisor, samt suppleant.
Indkomne forslag.
Eventelt.

§ 7.
Som beslutningsdygtig anses den generalforsamling der er behørigt indvarslet uanset
antal fremmødte.
§ 8.
Kasserens regnskab skal forinden forelæggelse for generalforsamlingen være
gennemgået og påtegnet af revisorerne.
Det er revisorernes opgave at føre tilsyn med ,at regnskabet er ført på forsvarlig vis
og at aflagte regnskab er i overensstemmelse med det førte regnskab.
Det er endvidere revisorernes opgave at vejlede kasseren i udarbejdelse af
regnskabet, hvis det er ønsket.
Det er revisorernes pligt at påpege for generalforsamlingen forhold som af
revisorernes betragtes som ualmindelig eller uacceptable.
Revisorerne kan kommentere regnskabet i form af mundtlig orientering på
generalforsamlingen, i form af skriftlig kommentarer bilagt regnskabet, eller
kombination heraf.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Dirigenten afgør ethvert spørgsmål om vedtægternes fortolkning.
§ 9.
Stemmeberettig på generalforsamlingen er enhver der er fyldt atten år og har betalt
kontingent for aktiv medlemsskab for det forgangne foreningsår.
Valgbar på generalforsamlingen er enhver der er fyldt atten år og har betalt kontigent
for aktiv medlemsskab for det forgangne foreningsår.
Foreningsåret løber fra 1.oktober til 30. september.
Et ægtepar eller dermed ligestillet bofællesskab betaler kun et kontingent, men har to
stemmer.
For at kunne vælges skal man personligt være mødt op, eller ved skriftlig tilkendelse
have accepteret valg.
§ 10.
Foreningen hæfter til enhver tid alene med foreningens egenkapital.
§ 11.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
§ 12.
Ændring af vedtægter vedtages på en ordenær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 13.
Foreningens opløsning skal vedtages på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger afholdt med mindst 8 dages mellemrum, der skal samtidigt tages
bestemmelse om formuens anvendelse eller gælds afvikling.

Således vedtaget på generalforsamling i september 2006.

