
Vedtægter for 

 

Støtteforeningen for Ålbæk Forsamlingshus 

 

§ 1. Foreningens navn. 

Foreningens navn er ” Støtteforeningen for Ålbæk Forsamlingshus”. 

§ 2. Foreningens formål. 

Foreningen er dannet 1. september 2016, som udvalg under Sneum & Omegns 
Beboerforening jf. vedtægterne § 2 stk. B, med det formål at støtte Ålbæk 

Forsamlingshus økonomisk. 

Foreningen kan medvirke til afholdelse af arrangementer i samarbejde med Ålbæk 

Forsamlingshus. 

§ 3. Medlemsskab 

Enhver med interesse i at støtte Ålbæk Forsamlingshus kan være medlem. 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

§ 4. Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. 

Medlemmer af bestyrelsen er formanden for Sneum og Omegns Beboerforening og 
foreningens kasserer, samt formanden for Ålbæk Forsamlingshus og 

forsamlingshusets kasserer. 

Formanden for Sneum & Omegns Beboerforening er formand for bestyrelsen. 

Kassereren for Ålbæk Forsamlingshus er foreningens kasserer. 

 
§ 5. Generalforsamling. 

Generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts. Den annonceres med 14 dages 
varsel ved bekendtgørelse på Ålbæk Forsamlingshus’ hjemmeside. 



 
Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden: 

 
Valg af dirigent 
Formandens beretning 

Kassereren aflægger revideret regnskab 
Indkomne forslag 

Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 6. Foreningens midler 

Foreningens indtægter indkommer dels ved salg af medlemskort, dels ved indtægts-

givende arrangementer. Midlernes anvendelse bestemmes af bestyrelsen. 

Som hovedregel anvendes overskud fra aktiviteterne, til økonomisk støtte til Ålbæk 
Forsamlingshus, dog således at der til enhver tid indestår en fri kapital på 5 pct. af 

overskuddet til risikoafdækning. 

Ålbæk Forsamlingshus og Støtteforeningen for Ålbæk Forsamlingshus, hæfter på ingen 

måde økonomisk overfor hinanden. 

Sneum & Omegns Beboerforenings økonomiske midler kan ikke bruges til 

underskudsdækning, eller på anden måde anvendes til Støtteforeningens aktiviteter.  

§ 7. Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer.  

§ 8. Foreningens opløsning 

Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen skal ske på en generalforsamling, 

hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. I tilfælde af foreningens 
ophør overgår dens midler til Ålbæk Forsamlingshus.  

 

Vedtaget den 1. september 2016. 

 

___________________________  ___________________________ 

Sneum & Omegns Beboerforening  Ålbæk Forsamlingshus 


