VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
UGELBØLLE FORSAMLINGSHUS

1. Forsamingshusets formål.
At drive ejendommen Overgårdsvej 4, Ugelbølle som
forsamlingshus efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, dels
ved udlejning til private og offentlige fester, møder, foredrag,
idræt og lignende, dels til sammenkomster, som forsamlingshuset
selv foranstalter. _At virke for fremme af fællesskabet mellem
beboerne med forsamlingshuset som midtpunkt.
2. Medlemskab.
Enhver myndig beboer i Ugelbølle kan optages som medlem af
forsamlingshuset. Der udstedes medlemsbevis til alle medlemmer.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling. Intet medlem hæfter personligt for
institutionens gæld. Medlemskab ophører ved fraflytning fra
Ugelbølle.
3. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i
forsamlingshusets anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af to stemmeoptællere
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
Valg af revisorer
Fastsættelse af kontingent
Evt. indkomne forslag med angivelse af deres indhold
Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller
mindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det og senest 8
uger efter begæringens modtagelse
Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via mail
og evt. ved opslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance.
Samtlige generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Herunder fastsættelse af kontingent. Til vedtagelse
af beslutning om ændringer af vedtægterne, ejendommens salg,
institutionens opløsning eller investering i fast ejendom kræves, at
mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, samt at 2/3 af de
fremmødte stemmer for beslutningen.
Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt på generalforsamlingen, men
2/3 stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, og hvis 2/3 af de fremmødte her stemmer for
forslaget er beslutningen endeligt vedtaget.

4. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære
generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der skiftevis afgår 4 og 3
medlemmer.
Suppleanter vælges for ét år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
Bestyrelsen varetager forsamlingshusets daglige ledelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelses fører forhandlingsprotokol med udførligt referat af alle
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Forsamlingshusets regnskab revideres af de 2 på
generalforsamlingen valgte revisorer. Disse vælges for 2 år ad
gangen og afgår hvert andet år.
7. Udlejning
Ved leje af forsamlingshuset må vedkommende selv bestemme om
der nydes medbragt spiritus.
Ved afholdelse af arrangementer, sammenkomster og lignende,
arrangeret af forsamlingshuset, må der ikke medbringes øl og
spiritus. Institutionen er berettiget til at hjemtage spiritusbevilling.

8. I tilfælde af forsamlingshusets opløsning anvendes
forsamlingshusets formue til kulturelle formål efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

Forsamlingshuset tegnes af den samlede bestyrelse.
Der udstedes speciel fuldmagt vedrørende driften.
5. Kassereren
Kassereren modtager alle beløb, der indkommer til
forsamlingshuset og udbetaler de beløb, som formanden anviser i
henhold til bestyrelsens beslutninger.
Kassereren fører nøjagtigt regnskab, samt forsamlingshusets
medlemsliste, der stedse skal være ajour.
6. Regnskabet
Forsamlingshusets regnskabsår er kalenderåret.

Ugelbølle, maj 2016.

