Vedtægter for Hornum Borgerforening
§ 1 Foreningens navn
1. Hornum Borgerforening

§ 2 Foreningens hjemsted
2. Hornum, 9600 Aars, i Vesthimmerlands Kommune

§ 3 Foreningens formål
3.1 Foreningens formål er at virke for og i det hele at fremme medlemmernes interesser
for at fremme udviklingen i Hornum og omegn.
3.2 Ingen del af foreningens midler, hverken af dens formue eller dens udbytte heraf, kan
nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifterne eller til andre bidragsydere eller på
anden måde komme disse til gode, men skal anvendes til opnåelse af foreningens formål.

§ 4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af
foreningen, når kontingentet er betalt.
4.2 Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen, ud fra hvad der skønnes
forsvarligt for foreningens økonomi
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på
førstkommende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel til den årlige generalforsamling
via de sociale medier. Generalforsamling afholdes inden udgangen af april.
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5.3 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor
mange medlemmer der er til stede.
5.4 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig
dagsorden med bilag offentliggøres 7 dage før.
5.5 Stemmeret. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan afgives én stemme
pr. medlemsnummer.
5.6 Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt. Fuldmagt skal godkendes af dirigenten.
5.7 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle formelle spørgsmål angående
sagernes behandling og stemmeafgivning, samt dennes resultalt i overensstemmelse med
foreningens vedtægter.
5.8 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.
5.9 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes
med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig
afstemning, hvis det forlanges på generalforsamlingen, samt ved alle kampvalg.
5.10 Ved afgørelser af sager: Ved lige mange stemmer for og i mod er sagen faldet.
Ved valg til bestyrelse: I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.
5.11 Enhver sag må for at kunne komme til afstemning være nævnt i dagsordenen.
5.12 Generalforsamlingens dagsorden
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning ved formanden
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og
bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Hvis 1/3 af medlemmerne forlanger det, skal dette meddeles
skriftlig til formanden med opgivelse af forhandlingsemne.
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6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling
som ved den ordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige
generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne
mellem sig, med minimum en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren
kan vælges udenfor bestyrelsen.
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.
7.4 Derudover vælges 1 suppleant for et år og kan genvælges.
7.5 Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i
stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
7.6 Bestyrelsen skal også vælge et medlem til Sammenslutningen Land & By Hornum.
Dette medlem kan findes udenfor bestyrelsen, men skal møde op til bestyrelsesmøder
efter behov. Derudover skal der vælges to repræsentanter til repræsentantskabet for
Sammenslutningen Land & By Hornum.
7.7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
7.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage enhver disposition vedrørende foreningens
drift og formue.
7.9 Til at tegne foreningen kræves underskrift fra formand, næstformand og kasserer.
7.10 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for foreningen.
7.11 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som dette findes
fornødent af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
7.12 Bestyrelsen modtager ikke vederlag.
7.13 Idet bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, skal formandens stemme i tilfælde
af stemmelighed være udslagsgivende.

Side 3

7.14 Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøder to på hinanden følgende
gange uden lovlig grund, udtræder denne af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i
dennes sted.

§ 8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er lig med kalenderåret.
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter
samt en status. Dette skal påses af bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets
afslutning og godkendes inden generalforsamlingen.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af
generalforsamlingen valgte revisor.

§ 9 Aftaleret
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har
ret til at indgå̊ aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til
enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast
ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Ændringer af vedtægter
10.1 Dersom nærværende vedtægters bestemmelser måtte blive utilsvarende, eller
dersom af andre grunde ændringer af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige, kan
forandringer i disse vedtægter ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
10.2 Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal
bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling.
10.3 Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er
det vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
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§ 11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to følgende
generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.2 I tilfælde af opløsning, skal der på generalforsamlingen samtidig træffes beslutning
om, hvorledes foreningens formue skal fordeles, herunder fast ejendom og løsøre, dog er
simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. Det skal dog anvendes til formål som nævnt i § 3,
stk. 3.1.

Vedtaget og godkendt på generalforsamling afholdt den 7. marts år 2019

Bestyrelse

Kim Poulsen

Hans Warming

Linda Steffensen

Signe Nøhr

Grethe Andersen

Jan Pedersen

Dirigent
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