Vedtægter for Helnæs Borgerhus
§1

Navn
Navnet er ’Helnæs Borgerhus’.
Hjemsted er Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup. Assens Kommune.

§2

Formål

2.1

Borgerhuset formål er at drive et samlingssted for beboerne på Helnæs herunder
fremme af foreningers, klubbers og organisationers formål og dermed beslægtet
virksomhed, alle med tilknytning til Helnæs.

2.2

Helnæs Borgerhus stiller permanent lokaler til rådighed for Helnæs Lokalhistoriske
Arkiv.

2.3

Helnæs Borgerhus danner ramme for idrætslige, folkelige, kulturelle og sociale tiltag,
der er af betydning for fritidsinteresser og sammenholdet på Helnæs.

§3

Ejerforhold

3.1

Helnæs Borgerhus omfatter den nyeste del af Helnæs skole (matrikel 20e), som er
beliggende på Helnæs Byvej 63.

3.2

I henhold til Betinget Skøde af 17-11-1993 ejes Helnæs Borgerhus af alle
Foreningerne på Helnæs. Ejerkredsen udgør således alle fastboende på Helnæs der er
medlem af en eller flere nuværende og/eller fremtidige foreninger på Helnæs der
lever op til Borgerhusets formålsparagraf 2.

3.3

En ny forening og dens formål skal have en skriftlig godkendelse af bestyrelsen før
den nye forening kan indgå i Helnæs Borgerhus ejerkreds.

§4

Drift og vedligehold

4.1

Udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer afholdes af
Borgerhuset. Nødvendig kapital til drift og vedligeholdelse tilvejebringes gennem
Helnæs Borgerhus Støtteforenings medlemskontingenter, eventuelle tilskud fra
kommunen og fonde, bidrag fra Lokalhistorisk Arkiv samt løbende indtægter fra
udlejning af husets lokaler til arrangementer m.v.

4.2

Bestyrelsen er forpligtiget til at have Borgerhuset behørigt forsikret.

4.3

Helnæs Borgerhuses midler skal indsættes på en bankbog, lydende på Helnæs
Borgerhus navn.
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§5

Medlemskab af Helnæs Borgerhus Støtteforening

5.1

Privatpersoner, organisationer, foreninger og klubber der positivt ønsker at bidrage til
Borgerhusets formålsparagraffer kan blive støttemedlem.

5.2

Det årlige kontingent for støttemedlemsskab godkendes af generalforsamlingen
(bilag A).

§6

Takster og Retningslinjer for brug af Borgerhuset

6.1

Takster for anvendelse af Borgerhuset fastsættes af bestyrelsen (bilag B).

6.2

Retningslinjer for brug af Borgerhuset fastsættes og evt. revideres af bestyrelsen
(bilag C).

§7

Generalforsamling

7.1

Generalforsamlingen er Helnæs Borgerhus øverste myndighed.

7.2

Den daglige ledelse af Helnæs Borgerhus varetages af en bestyrelse på 5 personer,
som vælges eller genvælges på generalforsamlingen på følgende måde: 1. år = 2 på
valg. 2. år = 2 på valg og 3. år = 1 på valg.

7.3

Den lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af
fremmødte. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Stemmeafgivning ved
fuldmagter er ikke tilladt.

7.4

Stemmeberettiget er enhver fastboende myndig person på Helnæs som er omfattet af
ejerkredsen i henhold til §3. Valgbar til bestyrelsen er personer fra ovennævnte
ejerkreds og som er villig til at arbejde for fremme af Borgerhusets formålsparagraf.

7.5

Der indkaldes til generalforsamling med min. 14 dages varsel via husstandsomdelt
indkaldelse.

7.6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget for det kommende år og kontingentsatser/takster for Borgerhusets
Støtteforening.
6. Valg af bestyrelsen og 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant
8. Eventuelt
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7.7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til
formanden for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.8

Referenten udfærdiger et referat, der godkendes af formanden for bestyrelsen og
ordstyreren.

§8

Ekstraordinær generalforsamling

8.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller hvis mindst 15 personer ytrer skriftlig begæring herom til formanden for
bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsemne.

§9

Bestyrelse

9.1

Bestyrelsen består af 5 personer, som er valgt for 3 år.

9.2

Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Formanden tegner foreningen sammen med et
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren med hensyn til
bankbog.

9.3

Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller tre medlemmer anser det for
påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer
er mødt.

9.4

Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, hvor formandens stemme er
afgørende ved stemmelighed.

9.5

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, hvor også medlemmer, der ikke er medlem af
bestyrelsen, kan deltage.

9.6

Sekretæren fører et beslutningsreferat over møderne.

§10

Regnskab

10.1

Borgerhusets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

10.2

Regnskabet, godkendt af bilagskontrollanterne og fremlægges på
generalforsamlingen.

§11

Vedtægtsændring

11.1

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og når mindst 2/3 af
de fremødte stemmer for.
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§12

Ophævelse

12.1

Hel eller delvis nedlæggelse af Borgerhuset herunder opløsning af Helnæs Borgerhus
Støtteforening kan kun vedtages efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
med 14 dages varsel og med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer. Der skal være mindst
14 dage mellem de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

12.2

Eventuelle overskydende midler fra bankkonto og salg af bygninger med inventar skal
fordeles ligeligt mellem de foreninger på Helnæs der har benyttet Borgerhuset og som
bestyrelsen har registreret i ejerkredsen.

Således vedtaget på generalforsamlingen
17. juni 2014 i Helnæs Borgerhus

Peter Mygind Hansen

Birgitte Elovara

Ordstyrer

Formand for bestyrelsen
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