Vedtægter for Busbjerg, Gudenådalens Hjemstavnsforening
(Busbjerg, Gudenådalens Hjemstavnsforening)

§1
Navn
Foreningens navn er ”Busbjerg, Gudenådalens Hjemstavnsforening”.

§2
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune under Randers retskreds, der er
foreningens værneting.

§3
Formål
Foreningens formål er:


at drive amatørteater og andre kulturelle aktiviteter med henblik på at
styrke interessen for egnens naturskønne områder og



at være ejer af den fredede ejendom matr. nr. 10c m.fl. Hvorslev By,
Hvorslev beliggende Hagenstrupvej 25, 8860 Ulstrup og drive
ejedommen i samarbejde med Favrskov Kommune i henhold til
fredningsbestemmelser og øvrig lovgivning.

§4
Sognerepræsentanter
Som bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne udpeger bestyrelsen sognerepræsentanter. Sognerepræsentanterne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med 2
ugers varsel.

§5
Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages enhver person, institution, forening eller firma
med interesse for foreningens formål.
Opkrævningen af kontingent for medlemskab sker enten ved sognerepræsentanterne
ifølge udleverede medlemslister eller af andre af bestyrelsen udpegede personer eller via
giro.

§6
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Ulstrup og omegn inden udgangen af
februar måned. Indkaldelse til såvel ordinær som til ekstraordinær generalforsamling sker
med 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse under angivelse af dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det
nødvendigt, efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra flertal af sognerepræsentanterne eller af mindst 20 % af foreningens medlemmer. I begæringen skal
dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen,
skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse. Juli
måned medregnes dog ikke.
Hvert betalt kontingent har stemmeret med én stemme på generalforsamlingen.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten
bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Dog skal personvalg ske skriftligt, såfremt
blot en af de fremmødte anmoder herom.
Stemmeafgivningen kan ikke ske ved fuldmagt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke.
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3
majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der
underskrives af dirigenten og referenten, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver
henseende.

§7
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år.
På ulige år er 3 medlemmer af bestyrelsen på valg og på lige år er 4 medlemmer af
bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 8
dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der konstituerer sig selv og refererer til bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
På hver ordinær generalforsamling vælges en 1. og en 2. suppleant for et år. Genvalg kan
finde sted.

§8
Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§9
Tegning
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11
Revision
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Genvalg kan finde sted.

§ 12
Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan af generalforsamlingen kun vedtages, hvis 2/3 af
alle medlemmer stemmer for. Stemmer kun 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen med et varsel på 3 – 5 uger til ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de fremmødte
medlemmer.
Ved opløsning overgår matr. 10c m.fl., Hvorslev By, Hvorslev beliggende Hagenstrupvej
25, 8860 Ulstrup til Favrskov Kommune.
Medens foreningens øvrige midler tilfalder beslægtede formål i Ulstrup og omegn efter
generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 25/2 2016.

