
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt, eller
når 1t3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun
punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær
generalforsamling kan behandles der.

§5. Bestyrelsen
lnden for rammerne af: a) gældende lovgivning, b) disse vedtægter og c) generalforsamlingernes
beslutninger, har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som
forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at
udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål og ifølge gældende
husorden. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemå|, som kunne forekomme
hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål.

§6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand sekretær og kasserer. Sidstnævnte kan
dog vælges uden for bestyrelsen. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde

\_ suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har
fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte
stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de
tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de
trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste
bestyrelsesmødes begyndelse.

§6.1. Specielt for valg til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling
Første gang, ved den stiftende generalforsamling, udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer af Hassing
Villei'slev Sparekasses Fond og der vælges yderligere 4 medlemmer til bestyrelsen af den stiftende
generalforsamling. Ved bestyrelsens konstituering, beslutter bestyrelsen hvem at de7 medlemmer
der skal på valg ved første ordinære generalforsamling, og hvem der skal sidde i 2 år.
Denne paragraf (§6 1 ) udgår automatisk fra vedtægterne ved foreningens første ordinære
generalforsamling.

§7. Økonomi, regnskab og revision
Regnskabsåret går fra 111 il 31112. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollanter til

at kontrollere regnskabet og 1 suppleant for disse. Af et evt. overskud sker henlæggelser til
vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen.
Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut/obligationer. Af overskud kan intet
udbetales til medlemmerne.

§8. Tegning
Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån
eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og
efte rf ø I g e n d e g e n e ra lfors a m I i n g sg od ke n d e I se.

§9. Hæftelse
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. lngen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk
ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt bilagskontrollant eller medlem undtagen i

tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter almindelige Dansk lovgivning
kunne være personligt ansvarspådragende.

§10. Medlemskab, rettigheder og pligter
Bestyrelsen fører et kartotek, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres
medlemmets navn, adresse, e-mailadresse, og evt. indmeldelsesdato. Ved adresseændring har


