VEDTÆGTER FOR ALLERUP - THORUP KULTUR- OG
BEBOERFORENING
§1
Foreningens formål er at samle beboerne i Allerup - Thorup til varetagelse af fælles interesser
overfor offentlige myndigheder, samt ved idræt, kulturelle og øvrige social aktiviteter at fremme
den enkeltes og fællesskabets trivsel og sammenhold i lokalområdet. Drift og vedligeholdelse af
foreningens Kultur og beboerhus.
§2
Foreningen er upolitisk. Som medlemmer kan optages beboere, herunder tidligere, i Allerup Thorup.
Foreningen og foreningens bestyrelse ønsker at stimulere flest mulige aktiviteter blandt foreningens
medlemmer. Foreningens medlemmer opfordres hermed til at finde sammen omkring aktiviteter.
Såfremt disse aktiviteter indebærer brug af foreningens beboerhus skal der altid gives tilladelse af
foreningens formand eller et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. De enkelte
aktivitetsgrupper råder selvstændigt over egne pengemidler, og kan ikke forpligte foreningen eller
foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at støtte en aktivitet.

§3
Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er betalt. Kontingentet fastsættes af foreningens
bestyrelse for det kommende år og opkræves en gang årligt. Restancer med bidrag til foreningen ud
over en måned medfører, at det pågældende medlem slettes. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt
til kasseren.
§4
Foreningens bestyrelse kan kun disponere indenfor rammerne af foreningens formue med mindre
generalforsamlingen har givet specifikt tilsagn. I tilfælde heraf hæfter medlemmerne med lige store
andele. Eventuel optagelse af lån med pant i foreningens beboerhus kan kun foretages på baggrund
af en generalforsamlingsbeslutning.
§5
Bestyrelsen består af seks til otte medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. I lige
år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige 3 medlemmer. der vælges op til 4 suppleanter.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanterne kan indkaldes til
bestyrelsesmøder eller andre arbejdsopgaver. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Hvervet som
bestyrelsesmedlem er ulønnet. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

§6
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige
myndigheder som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med
vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender
af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.
§7
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst et
bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden leder
bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et
bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit
eget bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig.
§8
Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.
Kasseren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kasseren underskriver
alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse. Foreningens
regnskabsår er fra l. januar til 31. december. Formanden videreekspederer regnskabet til de af
generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og
tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.
§9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve
vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Medlemmerne skal indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel pr. e-mail og med
opslag på hjemmesiden. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenlige, eller
når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter Ønske herom. Indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den
ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den
ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter Ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne
samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og
bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at indkalde til den ekstraordinære
generalforsamling.
§ 11
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen.
Valg af op til 4 suppleanter.
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne Ønskes behandlet på generalforsamlingen
eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende
generalforsamling.

§ 12
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan
ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftlige, når det af de tilstedeværende
medlemmer eller bestyrelsen kræver det. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede og afgiver stemme og at beslutningen tages med mindst to tredjedele af de
afgivne stemmer.
Blanke stemmesedler regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal stemmer ikke til stede,
indkaldes inden en måned og mindst med 8 dages varsel en ny generalforsamling på hvilken, der
uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt der er almindelig
stemmeflertal.
§ 13
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 14
De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt
beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for
medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.
§ 15
Ved foreningens eventuelle opløsning skal foreningens formue tilfalde idræts- og ungdomsarbejdet
i Odense Kommune.

