Vedtægter for Grønbjerg Sogneforening.
§1 Foreningens formål er at arbejde til gavn for Grønbjerg
by og omegn, og for byens forskønnelse, samt at støtte
kulturelle og sociale aktiviteter for børn, unge, og ældre.
§2 Foreningens hjemsted er Grønbjerg.
§ 3 Enhver person, der er bosiddende i Grønbjerg by og
omegn, har ret til at blive optaget som medlem at foreningen.
§ 4 Ethvert medlem udreder i hvert regnskabsår et kontingent, hvis størrelse fastsættes at bestyrelsen. Fremgangsmåden ved opkrævning at det årlige kontingent og
forfaldstiden fastsættes af bestyrelsen. Undladelse af at
betale forfaldet kontingent medfører udelukkelse af foreninger.
§ 5 Det økonomiske grundlag for foreningens virksomhed
søges fremskaffet, foruden ved kontingentbetaling, gennem afholdelse af tombola, udstillinger, fester, og lignende arrangementer, alt efter bestyrelsens bestemmelse.
Ved foreningens arrangementer er det tilladt medlemmer
at medtage gæster. Medlemmerne hæfter ikke personligt
for foreningens forpligtelser.
Foreningen må ikke pådrages økonomiske forpligtelser,
der ikke kan påregnes dækket af foreningens tilstedeværende aktiver.
Tilsidesættelse af denne bestemmelse medfører personligt
ansvar for det eller de bestyrelsesmedlemmer, der har
overskredet deres bemyndigelse.
Udmeldte eller udelukkede medlemmer har intet krav på
anpart i foreningens midler.
§ 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden
01.02 - 28.02.
Indvarsling til generalforsamling sker med mindst 7 dages
varsel, ved offentlig bekendtgørelse i et ugeblad eller lokalblad, der har almindelig udbredelse på egnen. Bestyrelsens formand indkalder til generalforsamling. I indkaldelsen skal dagsorden anføres.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde det pågældende
års 1/1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
ønsker dette og når mindst 10 af medlemmerne skriftligt
fremsætter begæring herom til formanden for bestyrelsen, og angiver hvilket forslag eller begæring der ønskes
drøftet. Modtager formanden en sådan begæring, skal han
/ hun senest 14 dage derefter indkalde til generalforsamling.
§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
omfatte:
I. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlægning af årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forhandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til udvalg, råd og institutioners bestyrelse, hvori foreningen er repræsenteret.
8. Eventuelt.
§ 8 Ethvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender
afgøres ved stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægt kræves ”kvalificeret flertal”. Ethvert
medlem kan kræve skriftlig afstemning.

§ 9 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, der udover vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer.
Det enkelte medlem af foreningen kan ikke vælges til
bestyrelsen, uden forudgående tilsagn.
Bestyrelsen udvælger selv en formand, en kasserer,
en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 10 Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer,
der vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift.
§ 11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal senest den 15. januar aflevere årsregnskabet til revisorerne, og de skal senest 10 dage derefter
meddele bestyrelsens formand sine bemærkninger til
regnskabet. Regnskabet skal foreligge underskrevet af
samtlige bestyrelsesmedlemmer ved den ordinære generalforsamling, hvor det fremlægges til godkendelse.
§ 12. Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne passerede føres til protokol. De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen underskriver protokollen.
§ 13. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og
kassereren.
§ 14. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om opløsning kræves, at mindst 2/3 af
medlemmerne er tilstede, og at beslutningen vedtages
med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det nævnte
antal medlemmer ikke repræsenteret på mødet, men
forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende
medlemmers stemmer, indkaldes til ny ekstraordinær
generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage efter den første generalforsamling. På den anden
generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af
de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er mødt op.
§ 15. Ved foreningens opløsning skal dens formue anvendes til støtte for de formål, som er anført i § I og i
overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.
§ 16. Ethvert medlem har krav på at få udleveret en
vedtægt.
§ 17. Foreningen kan erhverve fast ejendom, såfremt
en generalforsamling godkender købet med alm.
stemmeflertal.
§ 18.
Grønbjerg forsamlingshus drives efter samme retningslinjer som hidtil, med udlejning til foreninger, private fester, møder, o.l., for den af bestyrelsen fastsatte pris.
Forsamlingshuset skal altid afleveres i samme stand,
som det er modtaget, i modsat fald er den pågældende vært erstatningspligtig.
§ 19. Såfremt foreningen ønsker at sælge eller nedlægge forsamlingshuset, kan det kun gøres, hvis det
vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 7 dages mellemrum, og der ved begge generelforsamlinger
er alm. stemme-flertal herfor.

