
Vedtægter Ormslev Borgerforening

§1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Ormslev og Omegns Borgerforening.

Det er foreningens formål at samle borgerne i Ormslev og omegn og varetage disses fælles interesser,
herunder udøve voksenundervisning i henhold til loven om Folkeoplysning.

Desuden er det foreningens formål at varetage Borgerhusets interesser.

Foreningen er upolitisk.

Som aktive medlemmer kan optages enhver Borger i Ormslev og omegn.

§2 – Medlemskab

Hvert aktivt medlem har én stemme, der kun kan udøves ved personligt fremmøde på
generalforsamlingen.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Bestyrelsen lader føre en medlemsliste.

I begyndelsen af februar udsendes information om kontingentbetaling, priser og indbetalingsmåder
sammen med indkaldelse til Generalforsamling

§3 Tegning og hæftelse

Bestyrelsen fører  medlemsliste over både aktive og passive medlemmer

Der betales kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med foreningens til enhver tid hørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlem eller bestyrelse nogen personlig forpligtigelse (hæftelse).

Kassereren og formanden har i fællesskab tegningsret i foreningen. Ved kasserers eller formands
forfald overgår tegningsretten til et eller flere ordinære medlemmer.

§4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5 og maksimalt 10 aktive medlemmer. Bestyrelsen vælges på
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Alle medlemmer samt deltagere i fritidsundervisningen kan vælges til bestyrelsen. Valgene afgøres
ved simpelt stemmeflertal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Som bestyrelsessuppleant vælges et aktivt medlem for 2 år ad
gangen.



Hvis foreningen ikke har en revisor tilknyttet, så vælges der 2 revisorer ad gangen, disse afgår skiftevis
sammen med bestyrelsen.
Der vælges endvidere en revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

Formanden sammenkalder bestyrelsen når han finder det fornødent eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen kan supplere sig selv med udvalg og grupper

Der udarbejdes referat ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, fører regnskab og opgør status.

§5 Regnskab og revision

Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger. Kassereren afleverer hvert år regnskab for det
forløbne regnskabsår, der slutter 31. December og indleverer det til revisoren.

Revisionen skal tilendebringes i løbet af 8 dage efter modtagelsen.

Over foreningens midler kan kun disponeres af kassereren og formanden eller næsteformanden i
foreningen.

Kassereren har ret til at have en kassebeholdning efter bestyrelsens skøn.

§6 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgang af februar måned.

Generalforsamlingen skal indkaldes mindst 10 dage før. Indkaldelsen vil blive offentliggjort i skabet
ved Borgerhuset samt på Borgerforeningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

• Når bestyrelsen finder anledning til det
• Når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse  af

grunden – så længe denne ikke er i strid med foreningens vedtægter

En sådan anmodning skal afholdes inden 1 måned efter begæringens fremkomst.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

Den højeste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen og dens beslutninger kan
ikke indankes for domstolene.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.



Alle spørgsmål afgøres, hvor ikke andet er bestemt, ved håndsoprækning og simpelt flertal.
Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer begærer det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles bestyrelsen senest 5 dage før
generalforsamlingen afholdes.

Ændring af vedtægterne kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 stemmer
der for.

Den ordinære Generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Regnskab
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Evt.

§7 Borgerhuset

Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at Borgerhuset benyttes til de formål og
opfylder de krav, der stilles til et samlingssted , der støttes kommunalt.

Der kan ansættes en vært til bestyrelse af Borgerhuset. Værten antages og afskediges af den siddende
bestyrelse.

Værten er ansvarlig over for de offentlige myndigheder, for Bestyrelsen samt det formål foreningen er
sat i verden for at forvalte.

Bestyrelsen sørger for at afholde borgerhusets ejendele forsikret.

§8 Foreningens Opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted, såfremt de aktive medlemmer på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger vedtager dette.

Mellem de to generalforsamlingen skal hengå mindst 14 dage. Den sidste generalforsamlings
beslutning er afgørende uanset de fremmødtes antal.

Ved en eventuel nedlæggelse af Borgerhuset i Ormslev, skal der først søges Århus Kommune om
frigørelse af Pantebrev, der er lyst på huset.

Dette Pantebrev er tildelt Borgerhuset rente- og afdragsfrit.

Eventuelt overskud i forbindelse hermed overgår til almennyttige formål i foreningens hjemstedssogn.
Dette besluttes på Generalforsamlingen.

Således vedtaget i Ormslev d. 23. Februar 2017



§4 Ændret på Generalforsamlingen 28. februar 2022.


