Vedtægter for Vammen og Omegns Borgerforening
§1
Foreningens navn:
Vammen og Omegns Borgerforening

§2
Foreningens formål:
Er at varetage Vammen og omegnens interesser, såvel over for offentlige myndigheder, som vedrørende de
mere lokale forhold.
Endvidere er det foreningens formål at bidrage til Vammen og omegnens udvikling såvel kulturelt som på
anden vis.

§3
Medlemmer:
Som medlemmer optages enhver borger i såvel by, som omegn og tillige enhver anden, som føler
tilknytning til egnen.

§4
Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i januar/februar måned.
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før afholdelsen. Beslutninger vedtages ved
almindeligstemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen og kræver 2/3 af
de afgivne stemmer. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden på ordinære generalforsamlinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og referent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning om regnskabet.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen og suppleanter.
Valg af revisorer og suppleant.
Evt.

§5
Kontingent:
Kontingent størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

§6
Bestyrelsen:
Bestyrelsen, der skal bestå af 5 medlemmer, er valgt for en periode af 2 år. De vælges på
generalforsamlingen, henholdsvis 2 de ene år og 3 det andet år. Generalforsamlingen vælger endvidere 2
suppleanter til bestyrelsen.
Til bestyrelsen foregår såvel opstilling af kandidater som valg skriftlig. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
På generalforsamlingen vælges også 2 revisorer, som er på valg hvert andet år, og en revisorsupplant.

§7
Regnskabsår:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§9
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring
herom, eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Denne generalforsamling afholdes med 14 dages
varsel.

§ 10
Opløsning af foreningen:
Foreningen kan kun opløses hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 af hinanden
følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning, anvendes foreningens midler til gavn for egnen efter
generalforsamlingens afgørelse.

Disse reviderede vedtægter er vedtaget ved generalforsamlingen den 9/2- 2000.

