
Vedtægter for foreningen Skads Forsamlingshus 

 

§ 1: Navn og hjemsted 

 Foreningens navn er Skads Forsamlingshus, og hjemsted er Esbjerg Kommune 

 

§2: Formål 

 Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde Skads Forsamlingshus, som er beliggende 

 Skads Byvej 54, 6705 Esbjerg Ø, som et almennyttigt lokalt samlingssted for kulturelle, folkelige,  

foreningsmæssige og selskabelige aktiviteter og arrangementer til gavn for lokalsamfundet i 

Skads/Andrup. 

 

§3: Medlemmer og kontingent 

 Som medlem kan optages enhver, som anerkender disse vedtægter i sin helhed. 

 Medlemskabet er personligt, og kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv. 

 Medlemmer har pligt til at betale kontingent til foreningen, og har derudover ikke andre 

 økonomiske forpligtelser. 

 Udmeldelse kan kun ske ved årsskiftet, og foretages skriftligt med minimum en måneds varsel.

 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og gælder for 1 kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse i 

 løbet af året betales fuldt kontingent. Kontingent opkræves forud i 1. kvartal hvert år. 

 Foreningen fører protokol over samtlige medlemmer af foreningen. 

 

§4: Generalforsamling 

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar måned, og indkaldes med  

 mindst 14 dage varsel ved opslag i informationsstande i Skads og Andrup samt ved brev til 

alle medlemmer 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde  

 senest 7 dage før generalforsamlingen. 

  

 Dagsordenen skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

6. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

  

 Den siddende bestyrelse udpeger inden generalforsamlingen en referent. Dirigenten udpeger  

 eventuelle stemmetællere. 

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, og alle  

 afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer og  

 ophævelse af foreningen, jf. § 9og §10 

 Hvert medlem har en stemme og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 Afstemning foregår som udgangspunkt ved håndsrækning, dog skriftligt ved valg mellem flere 

 opstillede personer eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. 

 Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent. 



 

§5: Ekstraordinær generalforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 

 mindst 25% af medlemmerne skriftligt ønsker det og anfører punkt/er til behandling. 

 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen har  

 modtaget begæringen, og der gælder samme varsel og indkaldelsesmåde som ved ordinær  

generalforsamling. 

Referatet fra ekstraordinær generalforsamling underskrives af dirigent og referent. 

 

§6: Bestyrelsen 

 Bestyrelsen har myndighed til at lede foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og 

 generalforsamlingens beslutninger.  

 Bestyrelsen kan afvise eller kræve arrangementer og lejemål afvist, såfremt disse 

 findes i strid med foreningens formål eller brandværnsforskrifter og lignende. 

 Ethvert medlem er valgbar til bestyrelsen og vælges for 2 år ad gangen. 

 Bestyrelsen består af 5 personer, som afgår skiftevis med 2 det ene år og 3 det andet år.  

 Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

 Genvalg kan finde sted, og da efter samme regler som ovenfor. 

 Bestyrelsen, der konstituerer sig senest 14 dage efter efter generalforsamlingen, vælger  

formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og kassereren kan ikke være samme 

person. 

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum 4 fremmødte bestyrelsesmedlemmer, og ved 

 stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 Der udarbejdes referat for bestyrelsesmødet og dette underskrives senest ved næste  

 bestyrelsesmødes begyndelse. Formanden opbevarer underskrevne referater. 

 

§7: Regnskab og økonomi 

 Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

 Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status, og skal revideres før generalforsamlingen 

 af de valgte revisorer. 

 Revisorer vælges for 2 år ad gangen, og revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

 

§8: Hæftelse og kapitalforhold 

 Foreningen hæfter alene med sine aktiver, idet bestyrelsen eller medlemmer ikke hæfter

 personligt, bortset fra tilfælde, som i forhold til gældende lov, kan være personligt  

 ansvarspådragende.  

 Foreningens midler skal indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut i foreningens navn. 

 Der gives intet udbytte til medlemmer af foreningen. 

 Nødvendig kapital til drift, vedligeholdelse af inventar og bygninger samt forbedringer på 

 Ejendommen søges skaffet via offentlige og private tilskud, kontingent, udlejning af lokaler,  

 Arrangementer og belåning af ejendommen. 

 I tilfælde af belåning kan bestyrelsen optage lån inden for 25% af den offentlige vurdering eller 

 konkret realkreditforeningsvurdering af ejendommen.  

 Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktion forudsætter enstemmig beslutning og 

 underskrifter fra en fuldtallig bestyrelse. 

 Ved pantsætning eller lånoptagelse ud over 25% kræves en generalforsamlingsbeslutning. 

 Foreningen tegnes i det daglige af formand og kasserer. 

 



§9: Vedtægter 

 En ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan behandle forslag om ændring af  

 vedtægter. Forslag om vedtægtsændring/er skal udsendes til alle medlemmer mindst 14 dage 

 inden den generalforsamling hvor behandling skal ske. 

 Beslutning om vedtægtsændring/er kan alene afgøres med mindst 2/3 af de fremmødte 

 stemmer. 

 

§10: Opløsning 

 Hvis bestyrelsen ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, enten af økonomiske, 

 lovmæssige, ledelsesmæssige eller andre årsager, indkalder den pr. brev til alle medlemmer til 

ekstraordinær generalforsamling om opløsning af foreningen. Brevet skal indeholde  

information om den aktuelle situation. 

Foreningen kan opløses på generalforsamlingen når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er  

for forslaget. Opnås ikke flertal for opløsning indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, 

hvor beslutning kan træffes ved simpelt flertal. 

Ved opløsning skal eventuelle midler i foreningen tilfalde kulturelle formål i lokalområdet  

Skads/Andrup. Der tilfalder ikke medlemmer, offentlige eller private bidragsydere midler.  

Den afgående bestyrelse beslutter hvorledes eventuelle midler skal fordeles. 

 

 

 

  

 

Ændring og vedtagelse af vedtægter er sket på ekstraordinær generalforsamling den 26.02.1991.  

Tilrettet den 28.02.2006. Tilrettet den 14.04.2011. Tilrettet den 12.06.2018 
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