
§1
Foreningens formål er:
   1a.  At varetage borgernes fælles interesser.
   1b.  At varetage kulturel virke.
   1c.  At gøre sin indflydelse gældende overfor myndigheder.
   1d.  At eje og videreføre Bjerreby forsamlingshus.

§2
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer valgt blandt 
medlemmerne på en generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og der 
afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelses vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte udvalg, hvori der også kan være 
ikke bestyrelsesmedlemmer.

§3
Kassereren gives efter bestyrelsens godkendelse fuldmagt til 
foreningens bankkonti. Bestyrelsen kan efter behov give fuldmagt
til andre bestyrelsesmedlemmer, f.eks. til Dankort.

§4
På generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter.
Disse vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§5
På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter. Disse vælges for 
2 år af gangen, dog således at der hvert år er 1 på valg.
Genvalg kan finde sted.

§6
På generalforsamlingen vælges 1 bilagskontrollant-suppleant.
Denne vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§7
Valgene i henhold til §2, 4, 5 og 6 afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§8
Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 5 medlemmer.

§9
Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer.  
Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som 
forpligter foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og 
efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.

§10
Foreningen hæfter alene med sine aktiver.  Ingen kan personligt hæfte 
eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, 
bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem, undtagen i tilfælde af 
handling eller undladelse over for foreningen, som efter den 
almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§11
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Der skal føres 
forhandlingsprotokol og regnskab.  Regnskabet revideres af de af 
generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, jfr. §5.

§12
Ordinær generalforsamling skal holdes inden udgangen af marts 
måned og ledes af een af generalforsamlingen valgt person.

§13
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
   1.  Valg af dirigent.
   2.  Bestyrelsens beretning.
   3.  Aflæggelse af regnskab.
   4.  Indkomne forslag.
   5.  Valg af bestyrelse.
   6.  Valg af bestyrelsessuppleanter.
   7.  Valg af bilagskontrollant.
   8.  Valg af bilagskontrollant-suppleant.
   9.  Eventuelt.

§14
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dage i 
"Ugeavisen Svendborg"



§15
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§16
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, hvis mindst 15 
medlemmer eller bestyrelsen finder anledning hertil.

§17
Ændring i foreningens vedtægter kan kun foretages på en 
generalforsamling når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer 
derfor.

§18
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen for 1 år af gangen og udgør pr. 1. januar 2008 kr. 120,00 
pr. husstand og kr. 60,00 for enlige og pensionister.

§19
Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser 
mulighed for at drive foreningen, indkaldes til en generalforsamling pr
brev med nærmere oplysninger om situationen bl. a. evt. for at få valgt
anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt 
bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens 
opløsning og forsamlingshusets afhændelse, til en ekstraordinær 
generalforsamling herom, og en opløsning og afhændelse af 
forsamlingshuset kan vedtages med almindeligt flertal blandt de 
fremmødte medlemmer.

§20
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusion med et andet 
forsamlingshus, en idrætshal eller lignende lokalt samlingssted, stilles 
evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet 
med formål til gavn for især børn og ældre. Den opløsende 
generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske 
afvikling og fordeling af midler som bestemt. Der kan ikke ske 
udlodning til foreningens medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

LOVE OG VEDTÆGTERLOVE OG VEDTÆGTERLOVE OG VEDTÆGTERLOVE OG VEDTÆGTER

FORFORFORFOR

BJERREBY SOGN'S BORGERFORENINGBJERREBY SOGN'S BORGERFORENINGBJERREBY SOGN'S BORGERFORENINGBJERREBY SOGN'S BORGERFORENING

BJERREBY FORSAMLINGSHUSBJERREBY FORSAMLINGSHUSBJERREBY FORSAMLINGSHUSBJERREBY FORSAMLINGSHUS

STEDET HVOR MAN HOLDER

SIN PERSONLIGE FEST

Stiftet den 11. februar 1970 m/ændringer af:

10. februar 1981, 17. februar 1988, 4. februar 1997,

24. marts 1998, 27. marts 2001, 14. marts 2007

og 25. marts 2015


