Forslag til
Vedtægter for Vålse Beboerforening
§1
Stk. 1 - Foreningens navn er Vålse Beboerforening.
§2
Stk. 1 - Foreningen er upolitisk.
§3
Stk. 1 - Foreningens geografiske områder dækker Vålse sogn.
Stk. 2 - Medlemmer skal have tilknytning til sognet og være fyldt 18 år.
Stk. 3 - Medlemsskab forudsætter betalt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
§4
Stk. 1 - Foreningens formål er at styrke fællesskabet og det sociale engagement i Vålse sogn. Endvidere er foreningen interessegruppe
for Vålse sogns beboere og fungerer som bindeled mellem Guldborgsund Kommune og andre offentlige myndigheder og Vålse sogns
beboere i emner, der har generel relevans for Vålse sogn.
Stk. 2 - Bestyrelsen indbyder til sociale arrangementer der har til formål at knytte sociale bånd mellem beboere i Vålse sogn. Endvidere
forholder bestyrelsen sig til emner, der er relevante for Vålse sogn og indkalder om nødvendigt til borgermøde eller formidler kontakt.
§5
Stk. 1 - Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Derudover er tilknyttet 2 suppleanter.
Stk. 2 - Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Stk. 3 - Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer ved generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. I
lige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er der 2 på valg. Suppleanter vælges for en 2-årig periode og der er 1
suppleant på valg hver generalforsamling.
Stk. 4 - Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der kan eventuelt vælges en regnskabsfører uden for bestyrelsen.
§6
Stk. 1 - Kassereren er ansvarlig for administration af finanser og regnskab.
Stk. 2 - Foreningen kan ikke stifte gæld, som medlemmerne efterfølgende hæfter for.
Stk. 3 - Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 4 - Regnskabet revideres årligt af 2 revisorer. Revisorer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der er 1 revisor på
valg hver generalforsamling. Der vælges 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
§7
Stk. 1 - Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.
Stk. 2 - Der indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 - Kun foreningens medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 4 - På generalforsamlingen er der følgende dagsorden:
1 2 stemmetællere
2 Valg af dirigent
3 Formandens beretning
4 Kassereren fremlægger regnskabet
5 Valg til bestyrelsen og suppleanter
6 Valg af revisorer og suppleanter
7 Fastsættelse af årskontingent
8 Forslag til kommende arrangementer
9 Indkomne forslag
10 Eventuelt
Stk. 5 - I tilfælde af at der ikke kan stilles en fuld bestyrelse skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden for højst 4
uger. Kan der stadig ikke stilles en fuld bestyrelse sættes § 8 stk. 1 i værk.
§8
Stk. 1 - Foreningen kan kun opløses, hvis der på 2 af hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum er 2/3 flertal af de
fremmødte der stemmer herfor. Foreningens midler går da til kulturelle formål i Vålse sogn.
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