Vedtægt for Simmelkær Borgerforeningen

§1 Foreningens navn
§1.1 Simmelkær Borgerforening.
§2 Foreningens hjemsted
§2.1 Herning Kommune og har adresse hos den til enhverv tid siddende formand.
§3 Foreningens formål
§3.1 Vores formål er
• upolitisk at virke for Simmelkær sogn.
• at varetage borgernes interesser i sager af lokal art.
• at fastholde og videreudvikle sammenholdet mellem borgerne i Simmelkær sogn.
• at have øje for forbedringer og forskønnelser i byen.
• at drive og vedligeholde Simmelkærhus og Krattet.

§4 Medlemskab
4.1 Alle som ønsker at bakke op om Simmelkær borgerforening kan optages som medlem. Man
er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.
4.2 Udmeldelse finder automatisk sted, såfremt kontingentet ikke fornyes.
4.3. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
§5 Kontingent
5.1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, for det efterfølgende regnskabsår.
Kontingentet dækker kalenderåret og opkræves sædvanligvis i månederne forinden
generalforsamlingen.

§6 Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2 Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal finde sted senest 8 dage før, gennem
annoncering i den lokale avis. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.
6.3 . Foreslag til dagsordenen sendes til formanden senest 5 dage før.
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6.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret hvilket betyder at der ikke kan stemmes ved
fuldmagt.
6.5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
6.6 Afgørelser vedtages med simpelt flertal. Foreslag og afstemninger vedrørende
bestyrelsesvalg skal være skriftligt.

§7 Dagsordenen
7.1 Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretninger fra udvalg.
Fremlæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forslag til handlingsplan og budget
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt
.
7.2 Under punktet eventuelt kan der ikke træffes beslutninger.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
indkaldes, når mindst 30 % af foreningens fuldgyldige medlemmer skriftligt fremsætter krav
herom med angivelse af grund. Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes senest seks uger
efter begæringen herom med angivelse af dagsorden.

§9 Bestyrelsen
9.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
9.2 Bestyrelsen er i stand til at træffer beslutninger på medlemmerne vegne. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal.
9.3 Bestyrelsen består af 7 gyldige medlemmer valgt på generalforsamlingen for to år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. 3 medlemmer vælges ulige år og 4 medlemmer vælges lige år.
Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen dog skal formand og kasserer være myndige.
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9.4 Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter deltager ikke aktivt i
bestyrelsesarbejdet og har ikke stemmert. De kan få dagsordener og referater tilsendt hvis der
ytres ønske om det. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder
suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
9.5 Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv, med formand,
kasserer og sekretær.
9.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for det interne samarbejde.
9.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fører referat efter hvert bestyrelsesmøde.
Referat fremsendes til bestyrelsen hurtigst muligt og godkendes på det efterfølgende
bestyrelsesmøde.
9.8 Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af bestyrelsen og efterprøves på en
generalforsamling.

§10 Regnskab/økonomi
10.1 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt
en status. Regnskabet opdeles i ”Borgerforeningen”, ” Simmelkærhus” og ”Krattet” og samles i
et fælles regnskab.
10.2 Kassereren indkasserer foreningens indtægter, og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, i en sådan form, at
foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens
årsregnskab.
10.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende.
10.4 Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret. Regnskabet skal før den
ordinære generalforsamling være revideret af to på generalforsamlingen valgte revisorer som
er uden for bestyrelsen.
10.5 De valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og
kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så
henseende.
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§11 Vedtægtsændring
§ 11.1 Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af
de afgivne stemmer er for forslaget.

§12 Opløsning af foreningen
§ 12.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med to tredjedele
majoritet, blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget
til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med simpelt
flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning besluttes, hvad der skal ske med en eventuel formue.

Disse vedtægter erstatter hidtidige vedtægt, vedtaget d. 5. marts 1975.
Revideret på generalforsamling d. 14. Marts 2019
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