Gældende vedtægter for
Skåstrup Forsamlingshus
§1 Foreningens navn er Skåstrup Forsamlingshus, og dets hjemsted er Skåstrupvej 49, 5400 Bogense
§2 Foreningens formål er at udleje forsamlingshusets lokaler til private og foreninger, samt til offentlige
møder og sammenkomster. Ved udlejning til foreninger og offentlige møder og sammenkomster er
bestyrelsen bemyndiget til at drive restaurationsvirksomhed.
§3 Enhver person over 18 år og som bor i Ore Sogn eller som har en tilknytning til sognet er i udgangspunkt
medlem i Skåstrup Forsamlingshus. Medlemsskabet er gratis og uforpligtende. Ved tvivlsspørgsmål i forhold
til tilknytning til sognet, afgør den sidende bestyrelse om der kan være tale om medlemskab i Skåstrup
Forsamlingshus
§4 Hvert medlem har én stemme på generalforsamlinger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kun
ved personligt fremmøde. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, med mindre en eller flere personer
fremsætter ønske om skriftlig stemmeafgivning. T il gyldig vedtagelse af forslag på generalforsamlingen
samt til afgørelse af andre forhold på generalforsamlingen krævers, at halvdelen af de fremmødte
medlemmer stemmer for forslaget.
§5 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1/1-31/12
§6 Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med
mindst 14 dages varsel i det lokale ugeblad, opslag hos den lokale købmand eller på Ore Sogns hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes dels efter bestyrelsens ønske eller når 30 medlemmer
fremsætter krav herom overfor bestyrelsen med skriftlig forslag til behandling på generalforsamlingen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ligeledes med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse i det lokale ugeblad, opslag hos den lokale købmand eller på Ore Sogns hjemmeside
§7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

valg af dirigent
formanden aflægger beretning
regnskabet forelægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning
Indkomne forslag
valg af bestyrelse
valg af suppleanter
valg af revisorer
valg af revisorsuppleanter
eventuelt

§8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§9 Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en
periode af 2 år, således at der i lige årstal vælges et lige antal medlemmer og i ulige årstal vælges et ulige
antal medlemmer, henholdsvis 2 eller 4 medlemmer i lige årstal, og 3 medlemmer i ulige årstal – første år

efter lodtrækning. Desuden vælges for et år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2
revisorsuppleanter.
§10 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær for et år ad gangen.
Formand og kasserer må ikke være samme person.
§11 Bestyrelsen har ansvaret for driften og vedligeholdelse af Skåstrup Forsamlingshus og har den daglige
ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter endvidere taksterne for leje af lokalerne, evt leje af service og
inventar, ansætter evt. vært. Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive dokumenter vedrørende køb og
salg af fast ejendom, samt pantsætning heraf, når generalforsamlingen forinden har truffet beslutning
herom. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende foreningens anliggender afgøres af bestyrelsen, men såfremt der
ikke er tilfredshed med bestyrelsens afgørelse, er bestyrelsen pligtig til – efter begæring fra lejeren – at
forelægge sagen på generalforsamlingen, der afgør stridsspørgsmålet endeligt og bindende. Erstatningskrav
mod lejere af huset for ulemper og beskadigelser i forbindelse med fester afgøres af bestyrelsen, som
foretager opkrævning heraf
§12: Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling, og når ¾ af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor – dog mindst 50. Såfremt der ikke møder tilstrækkelig medlemmer til gyldig vedtagelse,
men dog over halvdelen af de fremmødte har stemt for opløsning, indkaldes inden en måned til ny
generalforsamling, på hvilken foreningens opløsning kan vedtages, når over halvdelen af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske efter samme regler som
foreningens opløsning. Ved foreningens opløsning overgår formuen til lokale formål, som besluttes af den
sidste siddende bestyrelse.

Vedtægterne er revideret af den sidende bestyrelse februar 2014 med henblik på fremlæggelse og
vedtagelse på generalforsamlingen den 16 marts 2014. Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen.

