
medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemskartoteket. Hvis et
brev eller mail, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny

adresse, sletter bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlemskartoteket. Tilsvarende
sker sletning ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved udmeldelse.
Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Ved
medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen
og forelagt for en generalforsamling. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel
af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens
regler herfor.

§1 1. Vedtægtsændringer
En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne
indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev/mail med forslagene. Bestyrelsen eller 1/3 af
medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et ændringsforslag
udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således
er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af
summen af afgivne ja- og nejstemmer.

§1 2. Foreningens opløsning
Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive
forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr brev/mail med nærmere oplysninger om

situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en

nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og
forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning
kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.

§13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en
idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til
rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende
generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af
midlerne som bestemt. Der skal reserveres nødvendige midler til en evt. nedrivning af bygningen.
Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

§14. !krafttrædelse
Denne vedtægt træder i kraft på en nærmere aftalt dato efter myndighedernes godkendelse,
hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som besværliggør fortsat
forsamlingshusdrift som Velgørende Fond. Herefter indtræder Foreningen Hassing-Villerslev
Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har
omfattet det identiske selskab Hassing Villerslev Sparekasses Fond, herunder i ejendomsretten
tilforsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste
ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen
den 27.02.2018.

tJnderskrives af dirigent og referent + den til enhver tid siddende bestyrelse


