
 
 
 

 

Vedtægter gældende fra november 2013 

Gundersted Borgerforening 

Vedtægter for 
Gundersted Borgerforening 

§1 Foreningens navn og hjemsted 
1.1 Foreningens navn er Gundersted Borgerforening; af 1974. 
1.2 Foreningens hjemsted er Gundersted Sogn, Vesthimmerlands kommune.  

§ 2 Formål og Vision 
2.1 Foreningens formål er at skabe socialt sammenhold, fællesskab og arrangementer i lokalområdet til gavn for områdets bor-
gere, så længe disse ikke konflikter med dansk lov. 
2.2 Foreningen vil samarbejde med relevante foreninger og offentlige instanser for at øge kendskabet til Gundersted og omegn 
med henblik på at fremme bosætningen i området. 

§ 3 Optagelse af medlemmer 
3.1 Foreningen kan optage enhver person eller husstand, der sympatiserer med foreningens formålsparagraf.  
3.2 Foreningen kan modtage sponsorater fra enkelt personer, firmaer og foreninger, men dette giver ikke adgang til generalfor-
samlinger eller medlemsfordele. 

§ 4 Kontingent og hæftelse 
4.1 Generalforsamlingen fastsætter årligt kontingentet. 
4.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en til at føre medlemslisten. 
4.3 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  

§ 5 Belysningsudvalget 
5.1 Belysningsudvalget er et selvstændigt foretagende og kan opløses uafhængig. 
 
5.2 På borgerforeningens generalforsamling vælges Belysningsudvalget, hvor dennes beretning og regnskab fremlægges.  
 
5.3 Belysningsudvalgets medlemmer hæfter ikke for udvalgets forpligtelser. 
 
5.4 Belysningsudvalget har til opgave at påse at gadebelysningen vedligeholdes og er funktionel.  
 
5.5 Belysningsudvalget består af 2 personer + 1 suppleant og er bosiddende i én af de til gadebelysningen tilmeldte husstande. 
5.6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, Der vælges 1 person i lige år og 1 person i ulige år. Suppleant vælges for 
1 år. 
 
5.7 Belysningsudvalgets regnskab følger kalenderåret og revideres af borgerforeningens revisorer.  
 

§ 6 Ordinær generalforsamling 
6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 
6.3 For at have stemmeret til en generalforsamling, skal man have været indmeldt i det foregående kalenderår. 
6.4 Forslag der ønskes optaget på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 
6.5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med minimum 3 ugers varsel via advisering i lokalpressen eller opslag. 
6.7 Dagsorden skal omhandle følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning for foreningsåret. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 
6. Indkommende forslag 
7. Fastsættelse af kontingent 
8.1 Valg til Borgerforenings bestyrelse. 
8.2 Valg af bestyrelsessuppleanter til Borgerforening  
9.1 Belysningsudvalgets beretning. 
9.2 Fremlæggelse af Belysningsudvalgets reviderede årsregnskab. 
9.3 Valg til Belysningsudvalget 
9.4 Valg af bestyrelsessuppleant til Belysningsudvalget 
10. Valg af 2 revisorer  
10.1 Valg af revisorsuppleant.  
11. Eventuelt. 
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§ 7 Afstemninger 
7.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
7.2 Hvert fremmødt medlem har én stemme. 
7.3 Skriftlig afstemning kan begæres.  
7.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
7.5 Kun medlemmer kan modtage valg til bestyrelsen, enten ved fremmøde eller ved fuldmagt. 
7.6 Beslutninger træffes altid ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er angivet i disse vedtægter. Ved stemmelighed bort-
falder forslaget.  
7.7 Ved personvalg vælges de med flest stemmer, ved stemmelighed til den sidste plads skal der være en afstemning mellem 
dem der er stemmelighed imellem. Ved fortsat stemmelighed, trækkes lod. 
7.8 Vedtægtsændringer kan alene ske med 2/3 flertal. 

§ 8 Bestyrelsen 
8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. 
8.2 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, dog dækkes omkostninger i forbindelse hermed. 
8.3 Kun personer der er fyldt 18 år og myndige kan blive medlemmer af foreningens bestyrelse. 
8.4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
8.5 Valgperioden er 2 år. 
8.6 Der vælges 2 personer i lige år og 3 personer i ulige år. 
8.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
8.9 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. 
8.10 Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.  
8.11 Som minimum deltager 1 fra bestyrelsen ved arrangementer, som foreningen er en del af. 
8.12 Ved arrangementer som foreningen er éne arrangør af, har bestyrelsesmedlem retten til at komme med henstillinger til og/
eller bortvise deltagere, der bryder sig på almindelig god opførsel.  

§ 9 Prokura 
9.1 Kassereren meddeles prokura til de løbende dispositioner. 
9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til enkelt medlemmer. 
9.3 Bestyrelsen kan vælge at udpege en forretningsfører.  

§ 10 Formue og regnskabsår 
10.1 Foreningens formue anbringes i et pengeinstitut.  
10.2 Medlems og regnskabsåret følger kalenderåret. 
10.3 Foreningen er ene ejer af www.gundersted.dk og står for dennes økonomiske drift. 

§ 11 Revision 
11.1 Revisorerne, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette. 
11.2 Revisorerne kan løbende foretage kasseeftersyn. 
11.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor. 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling 
12.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når halvdelen af medlem-
merne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.  
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade en ekstraordinær generalforsamling afholde se-
nest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske via advisering i lokal-
pressen eller opslag med mindst 1 uges varsel.  
12.2 For at have stemmeret til en ekstraordinær generalforsamling, skal man have været indmeldt i foreningen i minimum 3 må-
neder. 
12.3 Afstemninger følger de i § 6 angivende regler.  

http://www.gundersted.dk/
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§ 13 Ophør 
13.1 Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftligt opsigelse af medlemskabet. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 
13.2 Foreningen kan til enhver tid slette et medlem, som er i restance med kontingent. 
13.3 Bestyrelsen kan ved fuldstændig enighed ekskludere et medlem, der modarbejder eller er ødelæggende for foreningens for-
målsparagraf.  
Forud for en eksklusion skal det pågældende medlem indkaldes til møde med bestyrelsen, for at have mulighed for at tale sin 
sag. Medlemmet har ret til at medtage en besidder.   
13.4 Ophør af medlemskab medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 

§14 Opløsning 
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. 
14.3 Foreningens eventuelle formue – Belysningsudvalget formue undtaget – overdrages til et aktiv for byen som afgøres på den 
afsluttende generalforsamling.  

§15 Ikrafttræden 
15.1 Disse reviderede vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. november 2013. 
Dirigent: 

 Lisbeth Nielsen 

Revisorer: 

Afgående: Ingeborg Andersen  Gunnar Holmager 

Nyvalgte: Aage Pedersen   Lisbeth Nielsen 

Bestyrelsen:  Afgånede: Anni Rasmussen 

Siddende:  Susanne Sloth Michael Søgaard Ulrik Mark Jensen   

Aase Pedersen Svend Erik Kjærside 


