Nørre Nissum
Borgerforening
Vedtægter

VEDTÆGTER FOR NØRRE NISSUM BORGERFORENING
§ 1 Foreningens navn.
Foreningens navn er Nørre Nissum Borgerforening.
§ 2 Formål.
Foreningens formål er at fremme kontakten mellem beboerne i Nørre Nissum og omegn samt
at tage initiativ og fremme kontakten mellem offentlige myndigheder og beboerne.
Foreningen må være alsidig i sit virke, og det forudsættes, at den indtager en neutral politisk
og religiøs holdning.
§ 3 Medlemsberettigede.
a. Adgang til optagelse i foreningen har alle personligt myndige personer, der har
interesse for eller tilknytning til Nørre Nissum og omegn.
b. Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning nægte en person optagelse i eller udelukke en
person af foreningen. En sådan beslutning kan appelleres til foreningens
generalforsamling, der afgør sagen ved flertalsbeslutning gennem skriftlig afstemning.
c. Bestyrelsen kan indstille en person til at blive æresmedlem i Borgerforeningen, hvis et
flertal i bestyrelsen går ind for det.
§ 4 Kontingent.
Kontingentets størrelse afgøres på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer af foreningen betaler deres kontingent senest 1. maj. Erlægges kontingentet ikke
senest en måned efter påkrav, kan bestyrelsen slette vedkommende af foreningens
medlemsliste efter at have givet meddelelse derom forinden:
§ 5 Generalforsamling.
a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
b. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres gennem annoncering i dagspressen
senest 10 dage inden afholdelsen.
c. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig
uanset de mødtes antal.
d. Generalforsamlingens afgørelser sker ved simpelt flertal, hvor intet andet er anført.
e. Ethvert medlem af foreningen kan forlange at få et punkt optaget på dagsordenen,
såfremt dette er skriftligt meddelt foreningens formand senest 5 døgn forud for
generalforsamlingens afholdelse.
f. Pkt. 6 nedenfor (valg af medlemmer til bestyrelsen) afgøres altid ved skriftlig
afstemning eller skriftlige forslag, medens de øvrige punkter afgøres ved skriftlig
afstemning, såfremt blot et medlem, der tilstede på generalforsamlingen, kræver det.
g. Bestyrelsen fremlægger i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse en skriftlig
dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning over foreningens arbejde siden sidst afholdte
generalforsamling.
3. Beretning fra formændene fra evt. nedsatte udvalg.
4. Kassererens beretning om foreningens økonomiske status.
5. Indkomne forslag.

6.
7.
8.
9.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Fastsættelse af kontingentets størrelse.
Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.
a. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
b. Mindst 20 af foreningsmedlemmerne kan ved skriftlig henvendelse til formanden
forlange at få afholdt ekstraordinær generalforsamling med samtidig angivelse af
dagsordenen for generalforsamlingen.
c. Bestyrelsen skal foranledige afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 30
dage efter at have modtaget en skriftlig anmodning derom.
d. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær
generalforsamling.
e. Der må ikke være indkaldt til to generalforsamlinger inden for samme tidsrum.
f. Afgørelser på den ekstraordinære generalforsamling afgøres ved simpel
flertalsbeslutning.
§ 7 Foreningens regnskab.
a. Bestyrelsen for foreningen vælger af sin midte en kasserer til at forestå foreningens
regnskabsførelse.
b. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over alle bevægelser i foreningens økonomi.
c. Kassereren fører en nøjagtig medlemsliste, hvoraf det fremgår, om det enkelte medlem
af foreningen har erlagt sit kontingent.
d. Det er den samlede bestyrelses pligt at påse, at denne §'s punkter overholdes.
e. Kassereren påser, at der én gang årligt laves en samlet oversigt over foreningens
økonomiske status og forelægger denne ved den ordinære generalforsamling.
f. Den i denne §'s punkt e omtalte oversigt skal forinden generalforsamlingens
afholdelse gennemgås og påtegnes af foreningens 2 revisorer, der vælges på
generalforsamlingen hvert år.
§ 8 Foreningens formue.
a. Bestyrelsen kan ikke uden samtykke fra foreningens medlemmer disponere
overforeningens formue til andre formål end de, der er direkte afledt af foreningens
virke.
b. Såfremt bestyrelsen ønsker at anvende dele af eller hele foreningens formue til andre
formål end anført under pkt. a, skal dette godkendes af 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
§ 9 Bestyrelsen
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der af deres midte udpeger formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
b. Medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af to år.
c. Der kan ikke være flere end 4 af bestyrelsens medlemmer på valg på samme
generalforsamling.

d. Såfremt valgperioden samtidig udløber for flere end 4 af bestyrelsens medlemmer,
forlænges valgperioden for det eller de medlemmer, der har haft sæde i bestyrelsen i
kortest tid, med et år.
§ 10 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen foregår på den ordinære generalforsamling.
b. Generalforsamlingens dirigent foranlediger udfærdiget en kandidatliste, hvorpå de
foreslåede medlemmer anføres.
c. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen, som har givet mundtlig eller
skriftlig accept til et af bestyrelsens medlemmer til at lade sig opstille på
kandidatlisten.
d. Kun medlemmer af foreningen, der er tilstede på generalforsamlingen har stemmeret.
e. De kandidater, der opnår de højeste stemmetal, er valgt til bestyrelsen.
f. De 2 kandidater, der blandt de resterende kandidater har højeste stemmetal, vælges
som supplerende medlemmer af bestyrelsen for en periode på et år.
g. I tilfælde af stemmelighed foretages skriftlig afstemning blandt de kandidater, der har
opnået lige mange stemmer.
§ 11 Udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af et antal medlemmer af foreningen til
varetagelse af særlige formål. Mindst et medlem af hvert udvalg skal være medlem af
bestyrelsen i borgerforeningen.
§ 12 Ændringer af foreningens love.
Ændringer af foreningens love kan kun ske, når disse ændringer er vedtaget
ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
§ 13 Ophævelse af foreningen.
a. ophævelse af foreningen kan kun ske, såfremt det vedtages af to tredjedele af de
tilstedeværende medlemmer af foreningen ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
b. I tilfælde af ophævelse af foreningen må foreningens formue kun anvendes til
almennyttige formål i Nørre Nissum og omegn.
c. Det skal samstemmende vedtages på de to generalforsamlinger, der vedtager
foreningens ophævelse, til hvilke almennyttige formål foreningens formue skal
anvendes.
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