Vedtægter for Aggersund og Omegns Borgerforening

§ 1. Foreningens navn er Aggersund og Omegns Borgerforening.
§ 2. Foreningens formål er at forestå og tage initiativer til arrangementer, underholdning af enhver art,
bevarelse af Aggersund som en levende landsby, medvirke til afholdelse af aktiviteter til gavn for Aktivitetshuset,
og hvad bestyrelsen ellers finder relevant for Aggersund og Omegns borgere
§ 3 Foreningen kan optage alle enkeltpersoner, husstande og firmaer som medlemmer.
Medlemmer som ikke betaler kontingent slettes af medlemslisten.
Medlemmer kan uden varsel udmeldes af foreningen, hvis bestyrelsen vurderer at
deres adfærd både i og uden for, er til skade for foreningen.
Udmeldte medlemmer kan anke deres sag og afprøve sagen på en generalforsamling.
§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. De tegningsbemyndigede kan alene agere efter
forudgående accept af den samlede bestyrelse.
Enhver person på 18 år eller derover og som er medlem inden generalforsamlingen har stemmeret og kan
vælges til bestyrelsen.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 4.1 Der skal afholdes generalforsamling hvert år senest i April måned og skal varsles mindst 14 dage før.
§ 4.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer
fremsætter begæring herom.
§ 4.3 Bestyrelsen skal senest 1 måned efter en sådan anmodning afholde ekstraordinær generalforsamling.
§ 4.4 En dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Der vælges 2 suppleanter, som vælges for 1 år)
5. Valg af revisor (Vælges for 1 år)
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
§ 5. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Konti i pengeinstitut noteres i Foreningens navn.
Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne.

§ 6. Bestyrelsen består af 3, 5 eller 7 medlemmer. På valg i lige år er 2, 3 eller 4 medlemmer og på valg i
ulige år er 1, 2 eller 3 medlemmer.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin funktionstid, indtræder suppleanten for perioden indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær snarest efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 dele af bestyrelsen er fremmødt.
Forslag er vedtaget når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ved formandens fravær indtræder næstformanden i stedet.
Over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger føres referat.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt,
og skal iøvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når min. flertallet af bestyrelsesmedlemmerne forlanger dette.
§ 6.1. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af
foreningen.
§ 7. Der tillægges ikke bestyrelsen vederlag for dens arbejde.
§ 8. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Foreningens medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
§ 9. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter samt en eventuelt opløsning af
Foreningen kræver, at mindst ¾ af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.
§ 10. Opløsning skal vedtages på først en generalforsamling og derefter, med mindst
1 måneds interval, på en ekstraordinær generalforsamling. Her kræves blot stemmeflertal.
Ved opløsning går en eventuelt formue til Aktivitetshuset i Aggersund.

