Vedtægter for Ertebølle Borgerforening

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ertebølle Borgerforening. Hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme, hvad der er i borgernes interesse og til deres gavn, herunder at bidrage til områdets forskønnelse, nyttige foranstaltninger, arrangementer for
foreningens medlemmer og arbejde for at styrke områdets attraktivitet for bosætning.
Medlemmer kan medbringe gæster til festlige arrangementer o. lign.
§ 3. Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der er fastboende i Ertebølle 1), hvis de kan
godkende formålsparagraffen. Ejere af huse med helårsstatus inden for byskiltene kan
efter anmodning optages som medlemmer, såfremt de ikke har mulighed for at være med i
en grundejerforening.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Nye medlemmer får
udleveret vedtægterne ved indmeldelsen.
Der betales det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
§ 4. Udmeldelse
Medlemmer, som undlader at betale kontingent, slettes af medlemslisten efter 3. rykker.
Medlemmer kan udmelde sig skriftligt uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 6. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1.01. – 31.12. Foreningsåret 2020/21 vil, som følge af
ændring af regnskabsåret, være på 17 måneder. Herefter løber forenings- og regnskabsåret
fra 01.01. til 31.12.
Bestyrelsen skal sørge for, at alle relevante oplysninger er tilgængelige for revisorerne.
Konti i pengeinstitutter noteres i foreningens navn.
Eventuel overskud kan ikke udloddes til medlemmerne.
§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i årets 1. kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse pr.
e-mail anses for gældende.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant for bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest en uge før generalforsamlingen – e-mail anses for skriftligt.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skriftligt såfremt 1 medlem ønsker det.
Der føres beslutningsreferat, og referatet underskrives af dirigenten, formanden og
referenten og indsættes i protokollen.
§ 8. Stemmeafgivelse
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Beslutninger afgøres ved simpelt
stemmeflertal, jævnfør dog § 15 og 16.
§ 9. Valg af bestyrelse og revisorer
Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg. Valgbare er alle, som er
myndige. Der stemmes om højest 3 navne blandt de foreslåede bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for 2 år ad gangen. Det år der vælges 3
medlemmer skal der det efterfølgende år vælges 2 medlemmer og visa versa.
Der vælges hvert år en bestyrelsessuppleant. Revisorer vælges for et år ad gangen. Der kan
højst afgives stemme på ét navn blandt de foreslåede. Der vælges revisorsuppleant for et år
ad gangen.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller
mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det med skriftlig motivering.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling.
§ 11. Organisatorisk opbygning
Foreningen ledes af bestyrelsen mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af
funktionsperioden, indtræder suppleanten for perioden indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på et møde
snarest efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 af bestyrelsen er fremmødt.

Eventuel afstemning i bestyrelsen kræver deltagelse af den samlede bestyrelse.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, eller hvis mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
§ 12. Bemyndigelse og tegning
Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltningen af foreningens
midler over for generalforsamlingen. Økonomisk tegnes foreningen af formand eller
næstformand og kasserer. Der kan gives prokura, således at bestyrelsen meddeler
fuldmagt til en eller flere medlemmer med henblik på at varetage afgrænsede opgaver med
økonomiske konsekvenser.
§ 13. Hæftelser og ansvar
Foreningens medlemmer og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser. Alene foreningen hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen.
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