
Vedtægter for Hellested Borgerforening 

1. Foreningens navn er Hellested Borgerforening. 

Foreningen er i partimæssig henseende upolitisk. 

 

2. Foreningens formål er: 

a) at styrke sammenhold og samkvem imellem Hellesteds borgere 

b) at varetage Hellesteds interesserer over for myndigheder. 

 

3. Enhver fastboende I Hellested sogn kan optages som aktivt medlem af foreningen. 

Andre kan blive passive medlemmer. 

 

4. Det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, skal være betalt 

senest den 31. december, for at kunne give medlemmerne stemmeret på det 

følgende års generalforsamling(er).  

Alle indtægter anvendes I overensstemmelse med foreningens formal. 

 

5. Generalforsamlingen er højeste myndighed I alle foreningens anliggender. 

Stemmeret udøves af foreningens aktive medlemmer, der er personligt til stede. 

Afstemningen er hemmelig, når et medlem fremsætter begæring herom. 

 

6. Ordinær generalforsamling, hvortil bestyrelsen indkalder, afholdes hvert år inden den 

15. februar. Indkaldelsen, der kundgøres gennem offentligt opslag, skal ske senest 3 

uger før generalforsamlingen afholdes.  

 

Formanden åbner generalforsamlingen med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af 2 stemmetællere. 

3) Aflæggelse af formandens beretning. 

4) Aflæggelse af kassererens beretning. 

5) Valg til bestyrelsen plus 1 suppleant. 

6) Valg af revisor plus 1 suppleant. 

7) Indkomne forslag. (Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen skriftligt I 

hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen). 

8) Eventuelt. 

 

7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 30% af medlemmerne overfor formanden skriftligt fremsætter ønske 

herom. Så er formanden forpligtet til senest 14 dage efter begæringens modtagelse 

at indkalde til en generalforsamling, på hvilken de spørgsmål, som ønskes drøftet, 

sættes på dagsordenen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 8 

dage før afholdelsen gennem offentligt opslag. Formanden åbner 

generalforsamlingen og der vælges 1 dirigent og 2 stemmetællere. 

 

8. Forhandlingerne på generalforsamlinger indføres i en forhandlingsprotokol.  

 



9. Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

10. Regnskabets afslutning må ske så betids inden generalforsamlingen, at det kan 

revideres inden denne finder sted. 

Revisorerne har adgang til foreningens bøger, og er forpligtede til at efterse aktiver 

og kassebeholdning. 

 

11. Forslag til ændring af foreningens vedtægter forelægges på en generalforsamling og 

vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

Ophævelse af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

12. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, valg med stemmeflerhed på den 

ordinære generalforsamling. 

Hvert andet år vælges 3, hvert andet år 4 medlemmer, hver for to år ad gangen. 

Endvidere vælges hvert år 1 suppleant for ét år ad gangen. 

 

13. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. 

Hvert år er 1 revisor samt suppleanten på valg. Valget gælder 2 år for revisoren og 1 

år for suppleanten. 

 

14. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Formanden 

indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. 

Kassereren lader kontingentet opkræve, fører foreningens medlemsliste, kassebog 

og øvrige nødvendige regnskabsbøger. 

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen. 

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 

 

15. Udmeldelse af foreningen må ske til bestyrelsen. 

 

16. Medlemmer hæfter alene med kontingentet. 

Foreningen hæfter alene ved sin formue. 

 

17. Ved ophør af foreningen tilfalder eventuelt overskydende formue almennyttige eller 

velgørende formål i Hellested sogn, efter beslutning på den under punkt 11 nævnte 

generalforsamling. 


