VEDTÆGTER
for

Foreningen Fælleshytten på Store Mjøl

Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er ’Foreningen Fælleshytten på Store Mjøl’.
Foreningens hjemsted er Bjålum, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Foreningens formål
§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser ved at erhverve og drive Fælleshytten
på Store Mjøl, således at hytteejere i området og andre interesserede sikres et velegnet mødested.
Foreningens formål er dernæst at være medlem af `Foreningen af hytteejere på Værnet`, jf. fredningskendelsen. Foreningens formål er endvidere at repræsentere medlemmerne i forhold til myndigheder og lodsejere.

Medlemmer
§3
Som medlem optages enhver med tilknytning til områdets hytteejere. Alle med brugsret dog kun
med én stemmes ret pr. hytte ved afstemninger.

Kontingent
§4
Generalforsamlingen kan fastsætte et indmeldelsesgebyr, som forfalder ved indmeldelse.
Generalforsamlingen fastsætter tillige medlemmernes årlige kontingent.
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Foreningens ledelse
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, således at der hvert år skiftevis afgår 2 eller 3 medlemmer.
Valgbar er ethvert medlem af foreningen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling og består af: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte formanden finder det nødvendigt. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan dog kræve bestyrelsen indkaldt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden bortset fra følgende:
Bestyrelsen skal så vidt muligt opnå enighed om de emner, der behandles på bestyrelsesmøder. Ved
uenighed træffes der afgørelse om emnet ved simpelt flertal.
Foreningen tegnes, som kontofuldmægtige; af de til hver tid siddende Formand og Kasserer.
22.08.2015

Støttebeviser
§6
Bestyrelsen kan udstede støttebeviser á 500,00 kr. til långivere. Støttebeviser må alene udstedes i
forbindelse med foreningens erhvervelse af Fælleshytten på Store Mjøl, matr. nr. 39a, Store Mjøl,
Bjålum, Ringkøbing-Skjern Kommune.
Bestyrelsen må maksimalt udstede 60 støttebeviser á 500,00 kr., i alt 30.000,00 kr., og beløbet forrentes ikke i perioden.
Støttebeviserne må ikke overdrages til ægtefælle, øvrige familiemedlemmer eller tredjemand. Støttebeviserne er således ikke omsættelige.
Generalforsamlingen beslutter i forbindelse med regnskabets godkendelse, jf. dagsordenens § 7,
hvor mange støttebeviser, der skal tilbagebetales. Dirigenten skal sikre, at der på betryggende vis
foretages lodtrækning blandt långiverne i et omfang, der er overensstemmende med det beløb, der
skal tilbagebetales i henhold til det godkendte regnskab. Resultatet af lodtrækningen skal fremgå af
referatet fra generalforsamlingen og tilbagebetaling foretages senest 1 måned efter generalforsamlingen.
I tilfælde af långivers død (en person, der har et støttebevis) betaler bestyrelsen det lånte beløb tilbage til boet efter långiveren, når der modtages meddelelse herom. Det skal fremgå af årets regnskab, om der er foretaget tilbagebetalinger i regnskabsperioden.
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Generalforsamling
§7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden 1. august – 30. september.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved opslag i området, i fælleshuset og ved fremsendelse af
e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Det er det enkelte medlems ansvar, at
foreningen har fået korrekt e-mail adresse oplyst. Indkaldelsen skal angive dagsordenen, som
mindst skal indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent.
Valg af referent
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Godkendelse af næste års budget; herunder fastsættelse af kontingent og
indmeldelsesgebyr for det næste år.
7) Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
8) Valg af Bilagskontrollant 26.08.2017
9) Lodtrækning om tilbagebetaling til medlemmer, der har et støttebevis.
10) Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før og fremgå af dagsordenen. 26.08.2017
Generalforsamlingen afgør om afstemninger skal ske ved håndsoprækning eller ved brug af stemmesedler.
Et medlem kan maksimalt have 2 stemmer, idet der tillades 1 fuldmagt fra et andet medlem. En
gyldig fuldmagt forudsætter at fuldmagtsgiveren har betalt kontingent. Medlemmer i restance har
ikke stemmeret.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal. Forslag til vedtægtsændringer eller
foreningens opløsning kræver dog ¾ flertal af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling
§8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse.
Ekstraordinær generelforsamling indkaldes desuden når ½ af medlemmerne skriftligt forlanger det.
En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter forlangendet modtages
af bestyrelsen.
En ekstraordinær generalforsamling kræver nærmere angivelse af, hvilket emnet der skal drøftes.
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Regnskab og revision
§9
Foreningen regnskabsår er 01 januar til 31 december. 26.08.2017
Foreningens regnskab revideres af den generalforsamlingsvalgte bilagskontrollant 26.08.2017

Ophør
§ 10
Vedtages foreningens ophør med det fornødne flertal, jf. § 7, skal der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling jf. § 8, hvor eneste punkt på dagsordenen er foreningens ophør.
Vedtages foreningens ophør på den anden ekstraordinære generalforsamling med det fornødne flertal jf. § 7, beslutter samme generalforsamling ved simpelt flertal, hvorledes foreningens evt. formue
skal anvendes.

Således ændret på generalforsamlingen, den _____________________________ 2017.

______________________________
Dirigent

______________________________
Formand

______________________________
Kasserer

______________________________
Bestyrelsesmedlem

______________________________
Bestyrelsesmedlem

______________________________
Bestyrelsesmedlem
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