
 

Vedtægter for Saxild-Nølev Borgerforening. 
Gældende pr. 24. marts 2019 

 

§1. Foreningens navn: 

Saxild-Nølev Borgerforening. 

 

§2. Foreningens formål er: 

1. At varetage medlemmernes interesser. 
2. Ved selskabelige, kulturelle og oplysende sammenkomster at virke som bindeled 

mellem medlemmerne. 

 

§3. Medlemmerne: 

Medlemmer er enhver borger i Saksild-Nølev sogne. 

  

§4. Gæster: 

Medlemmernes gæster og andre interesserede kan ligeledes deltage i foreningens 
sammenkomster. 

 

§5. Bestyrelsen: 

Foreningen tegnes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af fem 
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til planlægning og afvikling af aktiviteter. Formål, 
budget og regnskab skal godkendes af bestyrelsen. 

 

§6. Valg af bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 

2 medlemmer vælges på ulige år. 

3 medlemmer vælges på lige år. 

2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 

Valg træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Intet medlem kan vælges til bestyrelsen mod sin vilje. 



 

 

§7. Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Næstformand kan om nødvendigt varetage flere funktioner. 

Borgerforeningen er født medlem af: 

1) Saksild og Omegns Lokalråd 
2) Samarbejdsudvalget omkring Kulturhuset. 

De respektive repræsentanter udpeges i forbindelse med bestyrelsens konstituering. 

Ved formandsskifte overgår formandens e-mailadresse og drev til den nye formand. 

 

§8. Bestyrelsesmøder: 

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han/hun finder det fornødent, eller når to 
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I formandens fravær indtræder næstformanden i 
dennes sted. 

 

§9. Regnskab: 

Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger.  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

Regnskab og budget fremlægges jf. vedtægterne på årets generalforsamling. 

Aftaler i banken tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre 
bestyrelsesmedlemmer i foreningen. 

Efter afholdt generalforsamling sendes det underskrevne regnskab og eventuelle 
vedtægtsændringer til banken. 

 

§10. Foreningens midler: 

Bestyrelsen er “alle for én og én for alle” ansvarlige for foreningens pengemidler og 
værdipapirer, samt for at foreningens øvrige ejendele opbevares forsvarligt. 

 

§11. Generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indvarsles med 14 dage via 
lokale medier. 

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. 



Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 31. december. 
Evt. forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres samtidig med indkaldelse til 
generalforsamling. 

 

 

§12. Dagsorden på generalforsamlingen: 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning og aflæggelse af revideret regnskab og evt. budget 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 

§13. Myndighed: 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

 

§14. Afstemning: 

Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt i lovene. 
Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning. 

 

§15. Foreningsophør: 

Foreningen kan besluttes nedlagt på en generalforsamling såfremt ⅔ af de fremmødte 
stemmer derfor. 

Foreningens aktiver og eventuelle overskud tilfalder efterfølgende anden/andre folkelige 
foreninger i Saksild-Nølev efter medlemmernes beslutning på en ekstraordinær 
generalforsamling.  

Formuen kan i intet tilfælde fordeles mellem medlemmerne. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24.marts 2019 

 


