VEDTÆGTER FOR SKAVE BORGERFORENING ANNO 2016
§ 1.
Foreningens navn er Skave Borgerforening.
§ 2.
Foreningens formål er at varetage borgernes (medlemmernes) interesser.
§ 3.
Foreningens medlemmer består af mænd og kvinder i Skave by, samt de dertil interesserede.
Medlemskortet omfatter ægtepar, enlige og disses børn indtil det fyldte 18. år.
§ 4.
Foreningen vælger en bestyrelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer – deraf
mindst 1 kvinde, samt 2 suppleanter, der alle er valgt for 2 år ad gangen.
§ 5.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer fritages for betaling af kontingent.
§ 6.
Foreningens generalforsamling afholdes senest i april måned. Indvarslingen skal ske 14 dage før
generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til formanden senest 8
dage før generalforsamlingen.
§ 7.
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1.Valg af dirigent
2.Beretning og regnskab
3.Valg af bestyrelse
4.Valg af revisor
5.Eventuelt
Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg af bestyrelsen benyttes skriftlig
afstemning.
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller midnst 25
medlemmer ønsker det.
§ 9.
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Til generalforsamlingen har ethvert medlem adgang og
deltager kun ved personlig tilstedeværelse i afstemninger.
§ 10.
Bestyrelsen, som repræsenterer foreningen, har at våge over lovens overholdelse og bringe

generalforsamlingens beslutninger til udførelse samt varetage foreningens pengeanliggender.
§ 11.
Bestyrelsen er bemyndiget til, under ansvar af generalforsamlingen, også i tilfælde, som ikke er
omhandlet i disse love at handle efter bedste skøn.
§ 12.
Der føres protokol over foreningens arbejde.
§ 13
Ved eventuel ophør af foreningen, der skal besluttes af en ekstraordinær generalforsamling, skal
foreningens midler anbringes efter generalforsamlingens skøn.
§ 14.
Regnskabsåret er fra 01.01.XX til 31.12.XX
Bestyrelsen udarbejder regnskab, som revideres og fremlægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Foreningens midler skal indsættes til forrentning på konto i pengeinstitut.
Foreningen tegnes økonomisk af kassereren og formanden.

