Vedtægter for
Simmelkjær Borgerforening
og
»Simmelkjærhus«
§ 1.
Foreningens navn er Simmelkjær Borgerforening, husets navn er »Simmelkjærhus«.
§ 2.
Formålet er: Upolitisk at virke for Simmelkjær-området ved at fremme sammenholdet om fælles opgaver,
ved at bakke op om rimelige ønsker til fælles gavn. At have øje for forbedringer og forskønnelser. At være
talerør for alt fremmende og opbyggeligt til bevarelse af det gamle Simmelkjær sogns område.
Foreningen skal være villig til at tilrettelægge udflugter o.lign. for pensionister, samt at ansøge
om tilskud fra det offentlige til disse.
I øvrigt skal foreningen være talerør for korps og foreninger overfor det offentlige, såfremt der foreligger
ønske herom.
§ 3.
Som medlemmer kan optages alle voksne borgere. Æresmedlemmer kan udnævnes af general-forsamlingen
efter indstilling fra bestyrelsen.
§ 4.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der
væges 4 medlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal.
Suppleanter er de 2 medlemmer der, efter at bestyrelsen er valgt, har det største stemmetal. Der vælges 2
revisorer, der afgår skiftevis.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er ulønnet, men udlæg til telefon, porto, skrivematerialer m.m. godtgøres mod regning.
Det er bestyrelsens opgave at fremme Borgerforeningens og »Simmelkærhus'« virksomhed på bedste måde.
Bestyrelsen vedtager bestemmelser om anvendelsen af foreningens midler og formue, og forpligter i alle
anliggender foreningen således, at den er berettiget til at afslutte retshandlinger på foreningens vegne,
herunder også at underskrive kontrakter og dokumenter.
§ 5.
Regnskabsåret følger kalenderåret.Åsregnskabet med kassebeholdning samt »Simmelkjærhus'«
driftsregnskab underkastes før generalforsamlingen revision af foreningens revisorer.
Der føres forhandlingsprotokol og medlemsprotokol.
I forhandlingsprotokollen skal indføres alle trufne beslutninger ved hvert bestyrelsesmøde, og den skal
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved generalforsamling underskriver formand og dirigent.
En beslutning er gyldig, når halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde af stemmelighed
tæller formandens stemme dobbelt.

§ 6.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts ved at annoncere i de lokale
blade mindst 8 dage før. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig,
når den er lovmæssig indvarslet, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.
Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren oplæser det reviderde regnskab.
4. Årskontingentet fastsættes.
5. Evt. indkomne forslag behandles.
6. Valg af bestyrelse og revisorer.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.
Samtlige afstemninger og forslag af personer til bestyrelsen skal være skriftlige.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af
medlemmerne skriftligt anmoder om det.Ved generalforsamling, hvor lovændringer eller foreningens
opløsning står på dagsordenen, skal der, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, være mødt en
trediedel af foreningens medlemmer, og deraf skal mindst 3/4 af de fremmødte stemme for forslagets
vedtagelse. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der, med mindst 14 dages varsel,
indkaldes til ny generalforsamling. Sidstnævnte generalforsamling er da beslutningsdygtig ved almindeligt
stemmeflertal uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt.
§ 7.
»SIMMELKJÆRHUS'« drift: Husets daglige drift varetages af et udvalg, bestående af 3
bestyrelsesmedlemmer.
Et af udvalgets medlemmer vælges til kasserer, der fører særskilt regnskab over husets drift.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 1975.

Erling Bak

J. Behn-Hansen
Anders Olesen
M. Lauridsen
Kirsten Skovbjerg
Arthur Dyrberg
Alfred Pedersen

