Vedtægter for Sønder ho Bor ger for ening.

§ 1. Foreningens navn er Sønderho Borgerforening.
Foreningen har hjemsted i Sønderho.
§ 2. Foreningens formål er at styrke Sønderho som et aktivt og levedygtigt bysamfund.
§ 3. Arbejdet foregår i arbejdsgrupper, der nedsættes af bestyrelsen efter ønske fra medlemmerne.
Grupperne arbejder selvstændigt og er ansvarlige for gruppearbejdets gennemførelse.
§ 4. Foreningen er ikke partipolitisk og har udelukkende til hensigt at gavne Sønderho.
§ 5. Foreningen kan yde økonomisk støtte til forskellige formål med relation til Sønderho.
§ 6. Som stemmeberettigede medlemmer kan alle optages.
Der er to typer medlemsskaber. Et enkeltmedlemskab med en stemme og et
husstandsmedlemskab med to stemmer.
Der skal føres medlemslister hvoraf bl.a. fremgår medlemskabets art.
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og tegnes af formand + 1 medlem.
Der føres protokol ved alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er på valg skiftevis hvert 2. år. De lige år afgår 4 medlemmer, de ulige 3.
§ 8. Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal revideres af to revisorer, som er valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen.
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
§ 9. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes med 14 dages varsel ved
opslag i inforummet og på www.soenderho.dk.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to dage før generalforsamlingen.
Der skal føres protokol ved alle generalforsamlinger.
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal.
Der skal afholdes skriftlig afstemning, såfremt dette ønskes af en eller flere af de
stemmeberettigede fremmødte.
Man kan ikke stemme ved fuldmagt.

Side 1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne
ønsker det.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Gruppernes beretning.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse + suppleanter.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

§ 10. Ændring af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
§ 11. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Kan
denne majoritet ikke opnås på den ordinære generalforsamling, skal der, senest en måned efter,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, alene med foreningens opløsning som emne. Her
kan 2/3 af de fremmødte beslutte en opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens
eventuelle aktiver et eller flere af den afgående bestyrelse udpegede almennyttige foretagender i
Sønderho.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2017.
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