VEDTÆGTER FOR
BORGERFORENINGEN FOR KVISSEL OG OMEGN
Navn og hjemsted
§1 Foreningens navn er Borgerforeningen for Kvissel og Omegn forkortet BKO
– i daglig tale Kvissel Borgerforening.
§2 Foreningens hjemsted er hos den nuværende formand. Det er den nye formands ansvar
at ændre postadressen.

Formål
§3 Foreningens formål er at varetage Kvissel Stationsby og dens borgeres interesser
overfor offentligheden samt byde borgerne i Kvissel og Omegn et samlingspunkt, hvor de
uden hensyn til livsstilling og politisk anskuelse kan mødes til gensidig gavn og glæde.
Medlemskreds og kontingent
§4 Foreningen består udelukkende af medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til et
af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har
betalt kontingent. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af et regnskabsår.
§5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales helårligt forud. Der
fastsættes beløb for par og enlige. For hjemmeboende børn over 18 år betales som for
enlige. Kontingentet opkræves i første kvartal og dækker medlemskab for hele husstanden
til og med den først følgende ordinære generalforsamling.
§6 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er
vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En
eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling
§7 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
§8 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal. Alle
generalforsamlinger skal bekendtgøres til medlemmerne via brev eller avis senest otte dage
forud. På generalforsamlingen aflægger formanden årsberetning og kassereren aflægger
revideret årsregnskab.
§9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskabsaflæggelse

4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af bilagskontrollanter
8) Eventuelt
Medlemmer, der ønsker sager behandlet på generalforsamlingen, må indsende disse til
formanden senest 3 dage, før generalforsamlingen afholdes.
§10 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til
enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Afstemning sker altid
skriftligt, når et medlem forlanger det. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive
medlemmer. Ingen kan som fuldmægtig repræsentere mere end ét medlem.
Ekstraordinær generalforsamling
§11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når som helst bestyrelsen finder anledning
dertil, eller når ti medlemmer i en skrivelse forlanger det. Skrivelsen skal tillige indeholde
angivelse af det forhandlingsemne, der ønskes behandlet. I sidste instans skal bestyrelsen
indvarsle generalforsamlingen senest otte dage efter skrivelsens modtagelse.

Foreningens daglige ledelse
§12 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der leder foreningen i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§13 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år og afgår skiftevis. I
lige år vælges to medlemmer og i ulige år vælges tre medlemmer. Der vælges to
medlemmer som bilagskontrollanter. Disse vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis.
Der vælges yderligere to suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen. Hvert år vælges
repræsentanter for Borgerforeningens medlemmer til Fritidshusets bestyrelse. I lige år
vælges to personer og i ulige år vælges en person. De valgte medlemmer gives en
orientering om husets drift og økonomi.
§14 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen vælger sin formand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til
næste ordinære generalforsamling.
§15 Bestyrelsen holder møder, når den mener det nødvendigt, og behandler da de fra
medlemmerne indsendte forslag. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer
de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
med tilstedeværelse af mindst tre personer.

Økonomi, regnskab og revision
§16 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære
generalforsamling fastsættes næste kalenderårs kontingent af generalforsamlingen.
§17 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status
skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens bilagskontrollanter.
§18 Bilagskontrollanterne skal have regnskabet i hænde senest tre uger inden
generalforsamlingen. Regnskabet skal her forinden forelægges bestyrelsen, så denne har
mulighed for at gøre indsigelser.

Tegningsregler og hæftelse
§19 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller kassereren. Ved optagelse af lån og ved køb, pantsætning eller salg
af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 20 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.
Vedtægtsændringer
§21 Nærværende vedtægter kan kun ændres, såfremt forslaget fremgår af dagsordenen og
2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for. Vedtægtsændringerne træder i
kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Foreningens opløsning
§22 Beslutning om foreningens ophør træffes på to hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær. Beslutningen træffes ved afstemning, hvor mindst 2/3 af
de fremmødte skal stemme for.
§23 Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der
naturligt ligger i forlængelse af foreningens formål. Anvendelse af formuen kan vedtages på
den opløsende generalforsamling eller af en ekstraordinær generalforsamling.
Datering
§24 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16-02-1921 og senest
ændret på den ordinære generalforsamling den 02-02-2012.

Dirigentens underskrift
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