
Vedtægt for foreningen
H as s ing-Villerslev Forsamlingshus

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er " Hassing-Villerslev Forsamlingshus." Foreningen er hjemmehørende i

Villerslev i Thisted Kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

§2. Formål
Foreningens formål er at drive og opretholde Hassing-Villerslev Forsamlingshus som almennyttigt,
lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel,
foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og
fællesskab mellem områdets beboere.

§3. Medlemmer
lVledlemskabet er personligt på navn for alle over 18 år. Medlemmer er de, som efter denne
vedtægt har betalt kontingent. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et
årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab.

§4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i første kvartal. lndkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokal ugeavis og/eller pr.
brev/mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden
senest 7 dage før. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende.

1) Valg af stemmetællere.
2) Valg af dirigent.
3) Formandens beretning.
4) Forelæggelse af årsregnskab.
5) lndkomne forslag.
6) Orientering om budget.
7) Forslag til fastsættelse af årskohtingent.
8) Valg af

a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 3, i lige år 4.
b) 1 første- og 1 anden suppleant for 1 år
c) 2 bilagskontrollanter for 1 år
d) 1 suppleant for bilagskontrollanter for 1 år.

9) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af
generalforsamlingens beslutninger. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved
almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved
relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer
ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt
ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg
mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan
hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller
stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem,
overvære generalforsamlinger uden stemme- og taleret.


