Vedtægter for
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Revideret januar 2014
1. Foreningens navn er Vittrup Borger- og Håndværkerforening. Dens formål er, at
varetagelse af byens og omegnens interesse, samt afholdelse af møder og festlige
sammenkomster.
2. Som medlem af foreningen kan optages enhver som er fyldt 18 år fra Vittrup og omegn som
vil arbejde aktivt for Vittrup. Hvis en person i husstanden er medlem af foreningen giver
det adgang til foreningens arrangementer for alle familiemedlemmer i husstanden.

3. Den årlig generalforsamling afholdes i januar, og det årlige kontingent fastsættes der.
4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og bestyrelsen vælger ud fra valgte medlemmer selv
sin Formand - Næstformand - Kasserer - Sekretær. Et medlem er pligtig til at modtage
valg til bestyrelsen. Hvert år er skiftevis 3 og 2 medlemmer på valg. Bestyrelses
medlemmer kan selvfølgelig genvælges dersom vedkommende ønsker det.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer uden for bestyrelsen.
5. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol hvori der skal fremgå referat fra bestyrelsesmøder
og andre større beslutninger i foreningen
6. Bestyrelsen præsenterer alle almindelige forhold i foreningen. Større beslutninger og
interesser for foreningen henlægges til en generalforsamling der er den øverste myndighed.
Hævelse på foreningens konto til almindelig daglig drift kræves enten formandens eller
kassererens underskrift, til større beløb kræves hele bestyrelsen. Bestyrelsen er solidarisk
ansvarlig for foreningens pengemidler.
7. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En sådan skal
desuden afholdes når mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. En sådan
forlangende skal der vedlægges skriftlig til formanden hvorfor man ønsker
generalforsamling. Formanden indkalder da hurtigst mulig til generalforsamling.
Generalforsamlingen ledes af formanden, dog hvis det ønskes vælges der en dirigent.
8. Indvarsling af generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8
dages varsel.

9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer. Ændring
af love og vedtægter samt ophævelse af foreningen kan ikke ske uden to tredjedele af
medlemmerne er mødt og et flertal stemmer for. Dersom ikke der møder to tredjedele af
medlemmerne indkaldes til ny generalforsamling, og så er det stemmeflertal der afgør
uanset hvor mange der møder op. (skriftlig afstemning skal benyttes).
10. Bestyrelsen varetager legepladsen og bygningen med ventesal / redskabsrum m.m.. I
tilfælde af ophævelse af foreningen overgår legepladsen - bygningen og foreningens aktiver
og pengemidler til byen
11. Således vedtaget på generalforsamling d. 27 januar 2014

Formand

Kristian Sloth
Børglum Klostervej 99

Næstformand

Viggo Nielsen
Børglum Klostervej 28

Kasserer

Poul Erik Kammer
Vittrup Hedevej 187

Sekretær

Line Bonnerup-Knudsen
Børglum Klostervej 26
Kjeld Jacobsen
Lyngbyvej 11

