VEDTÆGTER FOR SOMMERSTED BORGERFORENING
Paragraf 1
Foreningens navn er Sommersted Borgerforening, stiftet den 18. maj 1992. Foreningen er
hjemmehørende i Sommersted.
Paragraf 2.
Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for borgere og organisationer i
Sommerstedområdet, samt tilskynde til udvikling af området, både for borgere og virksomheder.
Paragraf 3.
Foreningen er partipolitisk neutral.
Paragraf 4.
Alle borgere, foreninger, organisationer, institutioner, erhvervsdrivende o.l. med tilknytning til
Sommerstedområdet kan være medlemmer. Kontingent opdeles efter følgende kategorier:
A. Enkeltpersoner
B. Familier
C. Foreninger, organisationer og erhvervsdrivende
Endvidere kan der under borgerforeningen tilknyttes grupper af borgere, der målrettet arbejder
med navngivne/beskrevne projekter. Det kan være både projekter der afsluttes inden for en
bekrevet tidsramme, men også projekter der løber tidsubegrænset. Disse grupper optages efter
bestyrelsens beslutning, og gruppen skal udpege en kontaktperson over for borgerforeningens
bestyrelse. Sommersted Borgerforenings kasserer fører regnskab for disse grupper som en del af
borgerforeningens regnskab.
Paragraf 5.
Borgerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Valget gælder for 2 år, idet der skiftevis afgår ulige antal på ulige år, og lige antal på lige år. Den
valgte bestyrelse konstituerer sig selv. Valgbare er ethvert medlem der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen tegner foreningen, og afholder møder efter behov. Der føres protokol over vedtagne
beslutninger.
Paragraf 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned. Foreningens regnskabsår er 1·1 til 31-12.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer for forslaget. Et medlemskab repræsenterer én stemme. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde, og der kan kun afgives en stemme pr. person. Gyldig medlemsbevis skal medbringes ved generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

VEDTÆGTER FOR SOMMERSTED BORGERFORENING
Indvarsling til generalforsamlingen skal ske i lokalavisen, samt på Sommersted.dk, mindst 14 dag før
generalforsamlingen afholdes. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før
generalforsamling afholdes.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af:
a: bestyrelsesmedlemmer
b: 2 suppleanter
- Vælges for l år ad gangen
c: 2 bilagskontrollanter
- Vælges for 2 år ad gangen
d: l bilagskontrollant suppleant.
- Vælges for l år ad gangen
8. Eventuelt.
Paragraf 7.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftlig stiller krav herom med forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling varsles mindst 14 dage før afholdelse i lokalavis samt på
Sommersted.dk – i indkaldelsen skal dagsorden bekendtgøres. Den ekstraordinære
generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden.
Paragraf 8.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagne medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen overgår foreningens midler til kulturelle formål og/eller ungdomsarbejde i
lokalsamfundet efter generalforsamlingens bestemmelser.

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen
den 22/4 1994, ændret på generalforsamlingen d. 21. februar 2012,
d. 3. april 2013 og senest d. 15. marts 2016..

