Vedtægter for
Sdr. Rind & Rindsholm Borger- og Kulturforening.
1. Foreningens navn:
Foreningens navn er Sdr. Rind & Rindsholm Borger- og Kulturforening.
2. Formål:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i lokalområdet,
samt at skabe fleksible rammer og udfoldelsesmuligheder for kultur- og
fritidsaktiviteter med et almen kulturelt og folkeoplysende indhold.
Endvidere er det foreningens formål at drive Sdr. Rind & Rindsholm
Kultur- og forsamlingshus.
3. Medlemskreds:
Alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
4. Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært
indkaldes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen
sker ved annoncering på Facebook, hjemmeside og i beboerbladet.
Annoncering kan også ske via ”Beboerbladet” og ved opslag med 14 dages
varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse (5-7 medlemmer)
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor suppleant
12. Eventuelt
Indkomne forslag: se pkt. 9. Møde- og stemmeberettigede på
generalforsamlingen er alle medlemmer. Afgørelser og afstemninger træffes
ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer.
Der kan foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker dette.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Procedure for afstemning, der er en
stemme pr. medlem.
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5. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i
bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/10 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med motiveret forslag
til dagsorden. Indkaldelse med dagsorden skal ske med 14 dages varsel,
før generalforsamlingens afholdelse og foregå på samme måde som for
ordinær generalforsamling.
6. Bestyrelsen:
Foreningen ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med dens vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Det tilstræbes at der vælges min. 2 medlemmer til bestyrelsen, fra
Rindsholm-området. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Første gang trækkes der lod om, at 3 personer er valgt for et år.
Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Valgperioden er 1 år.
Der vælges 2 revisorer. Valgperioden er 2 år.
Der vælges hvert år 1 revisor. Der vælges 1 revisorsuppleant.
Valgperioden er 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af
generalforsamlingen og vælger her, formand, næstformand, sekretær,
kasserer. samt 1 medlem til lokalrådet.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan have en kassér uden for bestyrelsen.
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter behov – dog mindst fire gange
årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden, eller
hvis 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører beslutningsreferat for hvert bestyrelsesmøde. Dette
underskrives ved næste møde. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg,
arbejdsgrupper mv. hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.
7. Tegningsregler og hæftelse:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst
yderligere et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura (gives
fuldmagt).
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen
og medlemmerne ikke hæfter personligt
8. Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres
af kassereren. Foreningen fører sine medlemmer i et medlemsregister.
Foreningen opkræver medlemskontingent inden 1. februar Regnskabet skal
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indeholde driftsregnskab og status. Bestyrelsen er ansvarlig over for
generalforsamlingen for regnskabet. Regnskabet revideres af revisorerne.
9. Indkomne forslag:
9.1. Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden eller dennes stedfortræder i hænde, senest én uge før
generalforsamlingen.
9.2. Indkomne forslag der vedrører ændringer i nærværende vedtægt for
Sdr. Rind & Rindsholm Borger- og Kulturforening, skal være formanden
eller dennes stedfortræder, i hænde senest 8 uger før
generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer, skal annonceres sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen, minimum 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er herefter beslutningsdygtig, uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
10.
Opløsning:
Opløsning af Sdr. Rind & Rindsholm Borger- og Kulturforening, kræver
mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmers tilslutning på en ordinær
generalforsamling. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan
besluttes med almindeligt flertal. Ved opløsning af foreningen stilles
dens eventuelle midler til rådighed for beslægtede formål i lokalområdet.
Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling,
afholdt den 20/02- 2020.
_________________________________________________________________________
Dato
Dirigent
Formand
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