
Vedtægter for Haurum Forsamlingshus

§ 1.

Navn:
Foreningens navn er Haurum Forsamlingshus
Foreningen har hjemsted i Hammel Kommune

§:2.

Formål:
Foreningens formål er at eje ejendommen matr.nr. 24 h m.fl.Haurum by, Haurum for
herigennem at være et samlingssted for sognets beboere ved afholdelse af alle former for
arrangementer af interesse for foreningens medlemmer. Et eventuelt overskud ved udlejning
må ikke overføres til andre formål end til husets fortsatte drift og eventuelle udbygning.

§ 3.

Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år og som har bopæl i Haurum sogn.
Personer, som bor uden for Haurum sogn kan med bestyrelsens accept optages som
medlem, såfremt vedkommende har særlig tilknytning til sognet.

Medlemskabet er gældende, indtil dette skriftligt opsiges af medlemmet. Udmeldelse kan
ske med 3 måneders varsel for en 1. januar. Udmeldelse skal endvidere ske, såfremt
medlemmet ikke længere har særlig tilknytning til sognet, hvilket vil være tilfældet med
fraflytning. Der henvises dog hertil ovenfor nævnte bestemmelse, hvorefter bestyrelsen kan
give accept af medlemskab trods fraflytning.



§ 4.

Ledelse:
a) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Den ordinære generalforsamling skal
indvarsles ved bekendtgørelse i lokalt blad med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær
generalforsamling kan om nødvendigt indkaldes med 10 dages varsel. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling sker ligeledes ved bekendtgørelse i lokalt blad.

Forslag til dagsorden skal fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før afholdelsen.
Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisorer.
7. Valg af suppleanter.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

b) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af
bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen forlanger det med
angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Et medlem kan alene give fuldmagt til
et myndigt husstandsmedlem.

Såfremt generalforsamlingen skal tage stilling til ændring af vedtægter eller opløsning af
foreningen, pantsætning af ejendom eller salg heraf, kan dette kun vedtages, såfremt mindst
2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3's flertal.

Såfremt ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan der indkaldes til ny generalforsamling,
såfremt 2/3 af de fremmødte er for forslaget. De stillede forslag kan herefter vedtages på
den nye generalforsamling med 2/3's flertal af de fremmødte.



§ 5..
Bestyrelse:
a) Bestyrelsen, som vælges på den ordinære generalforsamling består af 5 medlemmer.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. På valg er skiftevis 2 og 3 medlemmer af
bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsessuppleanterne kan ikke automatisk indtræde i
bestyrelsen i forbindelse med udskiftning af gamle bestyrelsesmedlemmer men skal vælges
af generalforsamlingen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode må udtræde på grund af sygdom eller
fraflytning fra sognet, indtræder der en af de valgte suppleanter i hans sted indtil næste
valgperiodes udløb.

b) Bestyrelsen varetager foreningens daglige anliggender, herunder udlejning af
forsamlingshuset til arrangementer af forskellig art til støtte for foreningens Økonomi. Der
kan ske udlejning af forsamlingshuset til medlemmer og ikke-medlemmer. Bestyrelsen
varetager endvidere alle daglige anliggender vedrørende forsamlingshuset.

Bestyrelsen kan ansætte en person til at varetage den daglige drift af forsamlingshuset. En
sådan person skal dokumentere nødvendige bevillinger, herunder alkoholbevilling.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst halvårligt. I forbindelse med afholdelse
af bestyrelsesmøder fører bestyrelsen en forhandlingsprotokol. Bestyrelsen fører endvidere
medlemsliste.

Regnskabsåret løber fra 1/1 - 31/12.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.



§ 6.

Kontingent:
Bestyrelsen indstiller før hver ordinær generalforsamling næste års kontingent. Kontingentet
forfalder 1 måned efter vedtagelsen efter generalforsamlingen. Et medlem kan ekskluderes
af foreningen, såfremt vedkommende ikke betaler det vedtagne kontingent rettidigt. Forinden
eksklusion skal der dog først fremsendes påkrav tilmedlemmet med frist til indbetaling på 1.
Uge.

§ 7.

Opløsning:
Foreningen kan opløses, såfremt generalforsamlingen vedtager dette.

Opløsning kan kun vedtages ved enstemmighed blandt mindst 2/3 af foreningens
medlemmer, som skal være fremmødt ved generalforsamlingen.

Såfremt opløsning finder sted og foreningens aktiver realiseres, skal en eventuel formue
anvendes til gavn for Haurum sogns pensionister.

§ 8.

Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere love og vedtægter vedrørende Haurum
Forsamlingshus.

Haurum, den 24. februar 1990

Knud Andersen
Poul Simonsen
Jens Christensen
Hardy Nymand
Inge Lis Jakobsen


