VEDTÆGTER for
FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER
Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2022
VEDTÆGTER for FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER
1. Foreningens navn er "Forsamlingshusets Venner", og den har hjemsted i Nødebo i
Hillerød kommune.
2. Foreningens formål er at støtte den selvejende institution "FORSAMLINGSHUSET
NØDEBO KRO", at forestå kulturelle og folkelige aktiviteter samt at forestå udgivelsen af
orienteringsbladet "Kirke og Kro" i Nødebo og Gadevang.
3. Som medlemmer af foreningen optages personer over 15 år, der har betalt det på
generalforsamlingen fastsatte kontingent
4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab
revideres af foreningens revisorer og forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling
5. Foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER" ledes af en bestyrelse bestående af en
formand, fire ordinære bestyrelsesmedlemmer samt det antal udvalgsformænd, som
fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen
vælges efter opstilling på den ordinære generalforsamling, og opstillingsberettigede til
bestyrelsen er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan ske genvalg.
Først vælges formanden for en periode på to år ved almindelig stemmeflerhed.
Derefter vælges udvalgsformændene hver for sig ved almindelig stemmeflerhed.
Udvalgsformændene vælges for en periode på to år og afgår på skift.
Herefter vælges de ordinære medlemmer til bestyrelsen. De ordinære medlemmer vælges
for en periode på to år og afgår på skift.
Såfremt et stemmeberettiget medlem af forsamlingen begærer det, skal afstemningen
foregå skriftligt.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en næstformand,
en kasserer og en sekretær valgt blandt de ordinære medlemmer.
Såfremt formanden udtræder i en valgperiode varetager næstformanden formandsopgaven
indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt en udvalgsformand udtræder i
en valgperiode, vælges en ny på en ekstraordinær generalforsamling for den resterende
valgperiode.
Bestyrelsen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen.
Den vedtagne organisationsopbygning kan kun ændres på generalforsamlingen.
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6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der
indkaldes ved opslag i "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO" med mindst 21 dages
varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget kan kun have
fuldmagt med fra 1 person.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for den selvejende institution.
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering.
6. Indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med otte dages varsel med angivelse af
dagsorden, såfremt fire medlemmer af bestyrelsen eller tyve medlemmer af foreningen
skriftligt kræver det.
8. Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, når den sker på en
generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og
når vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af
de stemmeberettigede, kan vedtagelse ske på en efterfølgende generalforsamling, hvis 2/3
af de stemmeberettigede stemmer for.
9. Vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, når den sker på en
generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og
når vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer, kan 2/3 af de repræsenterede forlange, at der snarest
muligt og senest 3 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget
kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.
10. Ophæves foreningen, anvendes dens formue efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse til almennyttigt formål i Nødebo.

