Vedtægter for foreningen Helnæs Forsamlingshus
§1.
Navn:
Foreningens navn er Helnæs Forsamlingshus.
§2.
Beliggenhed:
Ryet 10, Helnæs, 5631 Ebberup.
§3.
Formål:
Foreningens formål er at drive og opretholde Helnæs Forsamlingshus som lokalt møde- og
samlingssted for aktiviteter af kulturel, foreningsmæssigt, politisk, idrætslig og selskabelig art.
§4.
Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver myndig kvinde eller mand med fast bopæl på Helnæs.
Der opnås én stemme pr. medlemskab på generalforsamlingen.
Enkeltpersoner, husstande og sammenslutninger med tilknytning til Helnæs kan optages som
passivt medlem uden stemmeret på generalforsamlingen.
Et medlemskab kan ikke overdrages til andre end ægtefællen/samboen.
§5.
Kontingent(aktie):
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det indeværende regnskabsår
(regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9)

Hidtidig praksis med nedsættelse af kontingentet med 50%, når et medlem fylder 70 år,
ophører med vedtagelse af disse vedtægter.
Medlemmer, som ved betaling af kontingent for kalenderåret 2012, har opnået denne fordel,
opretholder den nedsatte takst. Eventuel justering af kontingentet vil dog også gælde disse
medlemmer.
§6.
Ejerforhold:
Foreningens formue ejes af medlemmerne.
Foreningen har begrænset ansvar.
Der udbetales ingen andel ved udtrædelse af foreningen
§7
Kapital:
Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige eller private
tilskud, indsamlinger og arrangementer samt ved udlejning af foreningens lokaler.
§8
Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november måned. Indkaldelse med
revideret regnskab skal ske med mindst 14 dages varsel ved husstandsomdeling samt
avertering i udhængsskabet på Forsamlingshuset.
Ethvert medlem (ikke passivt) har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Salg af ejendom eller låntagning skal vedtages på 2 generalforsamlinger med 14-dages
mellemrum

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer
kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for.

§8 (fortsat)
Dagsorden for generalforsamling:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab (regnskabsår går fra 1/10 til 30/9)
Indkomne forslag. Disse skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage
før generalforsamlingen
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelse
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 bilagskontrollanter
Valg af 1 suppleant til bilagskontrollanter
Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 60% af medlemmerne ytrer
ønske derom.
§10
Valg:
• Bestyrelsesmedlemmer:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling
for en 3-årig periode. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur i en turnus på 3, 2 og 2.
• Suppleanter:
To medlemmer vælges for ét år ad gangen.
• Bilagskontrollanter:
To medlemmer vælges for ét år ad gangen.
• Bilagskontrollantsuppleanter:
Et medlem vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
For samtlige valg gælder, at hvis der er flere kandidater end der skal vælges, afholdes skriftlig
afstemning. Ved stemmelighed kan der foretages lodtrækning.
Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 6 måneder.
Kun medlemmer, der har givet deres tilsagn, kan blive opstillet som kandidater.
§11
Bestyrelse:
Bestyrelsen skal konstituere sig snarest muligt efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger
af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst tre medlemmer mener det påkrævet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer og formanden er mødt.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over møderne.

§12
Opløsning af foreningen:
Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage
efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3
af de tilstedeværende medlemmer.
Såfremt opløsningen vedtages, skal der vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens
virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette anvendes til almennyttige formål
på Helnæs efter generalforsamlingens bestemmelse.
Vedtaget på generalforsamlingen d.9. november 2021.

