Hodsager og Omegns Borgerforening
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Hodsager og Omegns Borgerforening. Dens hjemsted er i Hodsager, Herning
kommune. Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer i forening.
§ 2. Formål:
Det er foreningens formål at fastholde og videreudvikle sammenholdet mellem borgerne i Hodsager
og Omegn og gennem forhandlinger med relevante myndigheder med flere, at virke for egnens
forskønnelse, samt at varetage beboernes interesser i sager af lokal art.
§ 3. Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, som bor i Hodsager og Omegn. Andre med lokale interesser kan
optages efter godkendelse af den siddende bestyrelse.
Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er
kontingentfrie.
Udmeldelse sker skriftlig eller når kontingent ikke er betalt senest 3 måneder efter forfald.
§ 4. Kontingent:
Generalforsamlingen fastsætter kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
§ 5. Bestyrelsen:
Til at varetage foreningens interesser vælger generalforsamlingen en bestyrelse på op til 7
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter med formand, kasserer, næstformand,
sekretær og op til 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg gælder for 2 år ad gangen, og der vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer på hver
generalforsamling.
Der vælges hvert år op til 2 suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i den orden, de er valgt, såfremt
et bestyrelsesmedlem udtræder.
Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet i Hodsager Multicenter.
Alle personvalg er skriftlige.
§ 6. Sekretær:
Sekretæren udfærdiger referat efter hvert bestyrelsesmøde og fremsender det til bestyrelsen hurtigst
muligt. Referatet godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.
§ 7. Kassereren:
Kassereren fører foreningens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Beløb, der ikke er
nødvendige til den daglige drift, indsættes på bankkonti til almindelig bankrente.
Kassereren opkræver kontingent og betaler regninger.
Bestyrelsen holdes underrettet om foreningens økonomi.
Senest 14 dage før generalforsamlingen tilstiler kassereren regnskab med bilag til revisoren.
Revisionen har til enhver tid ret til uanmeldt kontrol.
§ 8. Revision:
Generalforsamlingen vælger 1 revisor, der senest 14 dage før generalforsamlingen modtager
regnskabet til revision. Regnskabet underskrives af revisoren.
Samtlige bilag skal være tilstede ved generalforsamlingen.
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§ 9. Afstemning:
Afstemning sker ved håndsoprækning og afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Hvis et medlem kræver det, skal afstemning være skriftlig.
§ 10. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og beslutningsdygtig, uanset antallet af
fremmødte medlemmer. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, ved opslag på
relevante steder i byen, med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde.
Generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
a. valg af 2 stemmetællere
b. valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig fremsendes til formanden
senest 8 dage før.
Opstillede bestyrelseskandidater skal give samtykke for at kunne vælges.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling:
Afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne ønsker dette.
Ønsket skal med begrundelse fremsendes til formanden.
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 12. Ophævelse af foreningen:
Ophævelsen kan kun ske ved urafstemning, der foranstaltes af bestyrelsen. 2/3 af de afgivne
stemmer skal være for ophævelsen.
Foreningens formue anvendes så til forskønnelse af egnen.
§ 13. Eksklusion:
Kan kun besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Forinden den kan finde sted, skal den pågældende opfordres til enten skriftlig eller mundtlig at
forklare sig på generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den_____________________________

