Vedtægter for Åtnæt forsamtingshus
1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Ålbaek forsaml.ingshus. Foreningen er hjemmehørende
Møttevej 12, 674A Bramm'ing, men foreningens adresse er hos formanden.

i

Esbjerg kommune. på adressen Ål,bæk

2. F.ormål: Foreningens formål er at drive og oprethotde Ålbæk forsamtingshus som atmennyltigt, Lokal.t
samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fæltes aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk,
idrætstig og setskabetig art.Foreningen understøtter samhårighed og fættesskab mettem områdeti oebo"å
og er.
titknyttet Landsforeningen Danske Forsamtingshuse gennem dennes Amtsforening.
3. iledlemmer: Som medlem af foreningen, kan optages enkett personer, virksomheder i form af sponsorstøtte,
og sammenslutninger. /dedlemmer er dem som har købt et medlemskort etter sponsorkort for det pågætdende år.
Medtemskortet kan ikke overdrages ved gave, arv elter på anden måde.
4'.Generalforsamlinger:
. Generatforsamtingen er foreningens øverste myndighed. ordinær generatforsamting
afhotdes hvert år inden udgangen af marts. lndkatdelsen sker med mindst 14 dåges varset i to[ate btade /etter-pr.

mail tit dem der har opl.yst deres maitadresse. Evt. med opstag i Åtbæk forsamtirEshus.Forstag fra rnedtemmerne tit
behandting indgives skrifttigt til formanden senest 8 dage før. Dagsorden for ordinær generatiorsamting skal mindst
indeholde føtgende:

1.
7.
3.
4.
56.

Vatg af dirigent.

Formandensberetning.
Foretæggetse af det reviderede årsregnskab.
lndkomne forstag.
Orientering om bestyreisens budget, samt fastsættetse af foreningens kontingent.
Vatg af bestyrelse. Vatget er gætdende for 2 hr. Formand og kassårer kan iklie være på vatg samme år.
Skutte situationen opstå, skat den person der sidst er kommet ind i bestyreLsen på vatg eftei et
år.
Der skal vælges en første suppleant og en anden suppleant for 1 år ad gangen

2 revisorer vætges for 2 år. Forskudt af hinanden (val.g hver år, af 1 person

7.

)

Eventuett, hvorunder intet kan bestuttes.

Bestyretsen udpeger en referent, som sammen med bestyretsen underskriver referatet
af generatforsamtingens
beslutninger- Dirigenten udpeger evt. stemmetæltere. BÅ{utninger om sager optaget
på aågsorcenen træffes ved
atmindetigt ftertat af de afgivne stemmer. Vatg af ftere personeri en afstemning
kån dog skå ved rel.ativt ftertat. Hvis
medtemmer undtader at stemme, hverken stemmer
etter imod, eller stemmer ugytdigt eu.er btankt, medtæu,es det
lor
ikke i antallet af afgivne.stemmer. Afstemning foregår normalt uuå du stemmebereiiigeåes
håndsoprækning. skrifttig
afstemning anvendes ved personvalg metlem itere f6reståede, eller nfii olriguntun
tr,å'nn"i cåi-nåvenoigt. Ved hver
afstemning kan hvert titstedeværende medtem afgive 1 stemme. Der kan ikke
stemmes veo rutamagt etter

stedfortræder.

Ekstraordinær generalforsamting tader bestyrel.sen afhotde titsvarende, hvis den
finder det nødvendigt, eil.er hvis 1/3
af medtemmerne skrifttigt begær€r det og ångiver punkter.til behandting. Kun punkter/forstag
bekendtgjort for
medlemmerne på indkatåebei tit en ekstiaoråinær generalforsamting kan
behandles der.

5'. Bestyrelsen' Bestyretsen har myndigheden tiL at tede foreningen. Bestyretsen
udpeger hvem, som står for
udtejning af forsamtingshuset efterde gældende.regter, som beslyretsen rastsætter;
o;;"";å;L;, at udlejningen sker
inden for de rammer som angivet for forsamtingshusets formåt. Bestyretsen kan
afvise Jrring!;ånte.
og tejemåt, som
kunne forekommer hærværkstruende, i strid mld brandyærnsregter etier husets
formå1. lvtan

er som medtem ikke forptigtiget tit at mel.de sig

til

bestyretsen.

6' Bestyrelsens sammensæt1ing og konstituering: Bestyretsen består af 5 til 9 medtemmer. De
vaelges for 2 år og
afgår skiftevis i tige og utige år. Beityretsen udpeger af sin midte formand og kasserer,
so*itr."
run v:ere samme
person' og fordeter andre opgaver meltem sig. Formanden kan ved bestyretsåsmedtemmers
*aå. indkatde
suppleanter- Bestyrelsen er bestutningsdygtig, når den er sarnmenkatdt ifter de regler,
der er fastsat herfor, og når
mindst hatvdelen, inktusiv indkatdte stedfar*ædende suppl.eanter, er til stede. BeilutnlngeitoruJsætter,
at et fl.ertal
af de tilstedeværende har stemt for. Bestyretsen tader føie protokot over de t.urn"
nutirining;..lrotoLotlen optæses
og underskrives af mødedettagerne ved næste bestyrelsesmødes begyndetse.

7' Økonomi. regnskab og revisicn.: Regnskabsånet gårfra 111 tit
11l1?- Få generati*rsarnlingen vætges for 1 år 2
revisorer tit at revidere regnskabei og 1 revisorsrrppGnt tit
at tiltræde i en revilors fravær. Åf et evt. cverskud sker
henlæggetser tit vedtigehoid eg tign. ångivne rorniår, *utu*i
uiiluotyr*i*n og meddeåt generalforsamtingen.
Foreningens tikvide rnidter skal, vasre a*bragt i pengeirntitut.
Åf cverskud kan

i*tet udbetaies tit medl*mmerne.

8'Tegning':

Foreningsn tegnes i den dagtige skoncmi af fsnnand etler kasserer. pantsapt$ing,
optagetse af tån el.ler
tignende transaktioner, seraltan forptigtifdreningen, forudsætter
beslutning i bestyrellen og efterføtgende
genera lfonamtingsgodkendetse.

9' Flæftelse. :

Foreningen hæfter a{ene tYled sine aktiver- lngen kan persrnlig lræfte e{ter
drages tif økonsmisk ansvar
formand, kasserer, bestyretsesrnedlem, vatgt revlscr eltel- rvredlem undtalen i titrrerce
at i"ictinger etter
undladelser overfor foreningen, ssin efter den al.rnindel.ige retstilsiand kunne rrære peno*i.igt
u*r*urriådragenoe.

som-

1o" å{edlemskab, rettigheder og pligter.: Besiyrel.senf*rer e-t'l protckot, rna*uett
eiter etektronisk, over samtlige
medtemmer. Heri indfsres medlemmets navn. adresge, iødsei5år, og om rnuligt :nanietdetseiJam
samt rnaiLadresse.
Ved adresseændring har rned_lemmet ptigt ril at underrette nesfyretån. Ny adiesse
inCtøies i nreOtemtprotokol[en.
llvis et brev sendt tit et tnedlems sid:t oplyste I kendte adresse, .etu,'rleres ude*
opl.ysninq crn nv adresse,
mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i mediernsprotakcllen.
rilr"ir"n?u irei mortiriution ved
dødsfatd.

: En generalforsanråing kan behandle fcrstag rrn aendring af vedtægten, hvis rnerllemmerne
mjndst 14 dage fcrud pr' brev elter maii med farslagene vediagt" Eesryretsen
inqkgidej
etter 1ll af rnedtemmerne kan
indgive forslag om vedtægtsændrinE. sammen rrred et faniagirdsendes trai
sarr-ril;iidil;;;;;dige vedtægt.
Ændringer i dete af vedtægten, der såtedes er udsendr æra,{ngsiorsius forud,
kan vedtages af generalforsamlingen
med alminde{igt fl.ertat af afgivne ja- ag nej stemrner.
J

r,.'

vfftæstsændringer-

12' Foreningens opløsning-

:

Hvis bestyreå:en af økonomiske

e{ler andre
ikke længere ser muiighed fcr at
drive forsarntingshuset. indkatdes tit en gåneraifonamting pr. brev
-år:ager
el{er mait.med
nærmere op{ysninger crn
situationen, bl'a. for ai få vatgt en ande-n bestyrelse- viåiceite
sli it<xe nutigt. eller opgiver en nyvalgt bestyrelse,
indkaldes der med nærinere fJrshg om fareningens opløsning
og ioisamtingshusets erot. afhændetse ti{ ekstraordinær
herom' as en opløsning lan vectagis mea-aui;nJuuer rGrur
;; JJfrg;rn*;"- og

::fJ#ff:.-rins

"r

;*;;;

13" Anvendelse af eyt' midler i titfaslde af {oreningens
oghør: ved en opløsoing, sorn ikke afstuttes med en
fusionering med €t andet"foi'samlinesirui, en
iJår5!
eitei tignende uiånnytr;gt lokatt samtingssred, stiLtes
eyt.
overskydende midler tit
for feteninger i tokalemr"ådei rned formåt tit gavn fer især
laaienef
bøm eper æidre" gen
opåøsende bestyretse bes{r:ttår'
hvern der sk;l forestå c*n
åiril..ring og fordeting af midterne som bestemt.
Der kan ikke ske udlodning til forsarnlingstrusetirnectemrner"r,cnoå*t"
*tte, tii-loJer rorbehsl.dt
dlsse-

J3;
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Foreningen haefier, rned sin fasre eiendom, os sine
akrivireter for den forplistetse,

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 1g. juli 2014-

Niels Brink Nielsen

Flelge Mathiesen

Leon Johansen

Bjarne Rose

Jens Edward Lauridsen

