Vedtægter
for
Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus
§ 1.
Foreningens navn er Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus.

§ 2.
Foreningen ser det som sit mål at virke som et samlende organ for Lading og Fajstrup, og tage sig af
forefaldende opgaver til borgernes vel, samt drive Lading Forsamlingshus.
Derudover er det foreningens mål at påtage sig forskellig kulturel og oplysende virksomhed, samt at virke for
selskabeligt samvær. Foreningen ser gerne fællesopgaver løst i samarbejde med Skjoldelev og Markusminde.

§ 3.
Foreningen er åben for alle interesserede medborgere over 18 år.

§ 4.
Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal af 5 eller 7 samt 1 suppleant.
Bestyrelsen nedsætter selv stående udvalg.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.
Foreningen arbejder ved hjælp af forskellige udvalg.

§ 5.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
På valg er derefter 3 og 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, dog første år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg
efter lodtrækning.
Suppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 6.
Der vælges 2 revisorer, dog første år er der 1 revisor på valg efter lodtrækning.

§ 7.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8.
Vedtægtsændringer vedtages af en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af foreningens medlemmer.
I modsat fald afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen anser det for ønskeligt, eller efter krav fra
1/3 af foreningens medlemmer.

§ 10.
Generalforsamlingen afholdes i januar måned, og indvarsles senest 14 dage før. Eventuelle forslag fra
foreningens medlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage før, og være skriftlige.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11.
En eventuel opløsning af foreningen bestemmes ved en ordinær generalforsamling, med mindst 2/3 af
foreningens medlemmer til stede.
I modsat fald holdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende.
Generalforsamlingen bestemmer anvendelsen af foreningens midler.
I tilfælde af forsamlingshusets likvidation vælger generalforsamlingen tre mand til at forestå afviklingen.
Fremkommer der herved et overskud, skal dette anvendes til almennyttige formål i Lading-Fajstrup.

§ 12.
Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer, hvem det påhviler at opkræve kontingent, at føre foreningens
regnskaber, samt at sørge for, at foreningens formue bliver anbragt efter nedenstående regler:
Bortset fra en kassebeholdning til imødegåelse af dagligdags udgifter, skal foreningens formue være anbragt
som bank-, sparekasse- eller giroindestående, så vidt muligt på forrentet konto.
Det påhviler bestyrelsen af foreningen at lave separate regnskaber for Borgerforening og Forsamlingshus.

§ 13.
Bestyrelsen er forpligtet til med almindeligt varsel at indkalde til generalforsamling, såfremt regnskabet
måtte vise, at egenkapitalen er under kr. 200.000,00 eller ved optagelse af lån over kr. 50.000,00.

§ 14.
Et eventuelt driftsoverskud må ikke overføres til andre formål end til husets fortsatte drift og eventuelle
udbygning.

§ 15.
Der er 1 stemme pr. medlemskab. Medlemskabet er gældende 1 år ad gangen.
Man kan være medlem, hvis man bor i Lading Sogn.

---Således vedtaget på ordinær generalforsamling februar 2005, revideret på ordinær generalforsamling januar
2011 og igen revideret på ordinær generalforsamling januar 2018.

