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Søndersognenes Borgerforenings vedtægter 

 
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”SØNDERSOGNENES BORGERFORENING 

THYHOLM” som vedtaget på stiftende generalforsamling 8. februar 2018.  

  

§ 1  

Navn og hjemsted  

1,1: Foreningens navn er: Søndersognenes Borgerforening Thyholm; i daglig tale blot 

Søndersognenes Borgerforening. 

1.2: Foreningens hjemsted er det sydlige Thyholm. Formandens adresse er 

foreningens adresse. Foreningens e-mail er endvidere kontakt til foreningen. 

 

§ 2  

Formål  

2.1: Foreningens formål er at arbejde for områdets interesser det gøres ved: 

a) at tale områdets interesser overfor private og offentlige myndigheder 

b) at lave arrangementer som samler områdets borgere og andre interesserede 

c) at markedsføre området overfor omverdenen 

d) at arbejde for forskønnelse af området gennem initiativer. 

  

§ 3  

Medlemskab   

3.1: Alle, som føler en tilknytning til området, er velkomne som medlem af foreningen.  

3.2: Betaling af kontingent giver medlemsrettigheder. 

3.3: Medlemmet er forpligtet til at give adresse og mailforandringer til foreningen. Kan 

foreningen ikke finde et medlem, er foreningen berettiget til at slette medlemmet. 

  

§ 4  

Indmeldelse  

4.1: Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningen. Der 

tilstræbes at medlemmet oplyser adresse,  e-mailadresse og telefonnummer. 

4.2: Har medlemmet ikke mail eller ikke ønsker at oplyse mailadresse eller telefon, er 

foreningen ikke forpligtet til at sørge for foreningsoplysninger til medlemmet. 

Medlemmet må selv søge dem, eller lave aftaler med foreningen.   

 

§ 5  

Udmeldelse  

5.1:  Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.  

5.2.: Foreningen kan udmelde medlemmer, som er i restance med 3 måneder  
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§ 6  

Kontingent  

6.1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

6.2: Kontingentet kan være for en enkeltperson, eller hvis valgt, for en husstand.  

6.3: Kontingent betales med bankoverførsel eller mobiloverførsel til foreningen. 

Medlemmer som ønsker betaling på anden måde, aftaler individuelt med foreningen.  

6.4: Foreningen er ansvarlig for hvem som er medlem af foreningen og eventuelt i 

restance. Dog kan foreningen til enhver forlange dokumentation for at medlemmet har 

betalt sit kontingent. 

6.5: Kontingentet er helårligt, betales forud og dækker perioden 1. maj  -30. april. 

6.6: Indmelder et medlem sig i en kontingentperiode, betales kontingentet med en 

procentdel i 1/12- dele i forhold til den del af kontingentåret, som er gået. Det laveste 

kontingent er 1/12 

 

§ 7  

Restance  

7.1: Er medlemmet i restance bortfalder medlemsrettigheder. 

7.2: Foreningen er ansvarlig for opkrævningen af kontingentet og at der gives en 

rimelig periode til betaling af kontingent. 

  

§ 8  

Udelukkelse og eksklusion  

8.1: Foreningen skal bestræbe sig på at konflikter løses i mindelighed og med så stor 

respekt for medlemmernes interesse og motiver for en adfærd – dette ansvar for 

udøvelse har bestyrelsen. 

8.2: Skulle en konflikt kræve udelukkelse, besluttes den af en generalforsamling – 

ordinær eller ekstraordinær ved simpelt flertal. 

 

§ 9  

Ordinær generalforsamling  

9.1.: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggende. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal.  

9.2: Foreløbig indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal 

finde sted med mindst fire ugers varsel ved mail til medlemmerne. Desuden skal der 

indkaldes på foreningens elektroniske platforme. Opslagstavler i området, kan 

endvidere også bruges til indkaldelse 

9.3: Medlemmer som ikke benytter e-mail, kan få dagsordenen hos foreningen.   

9.4: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

indsendt skriftligt til bestyrelsen(formanden) senest to uger før generalforsamlingens 

afholdelse.  

9.5: Endelig dagsorden skal tilstræbes fremsendt som beskrevet i paragraf 9.2. til 

medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette 

er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen 

9.6: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem 

bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i 

kontingentrestance.  
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9.7: Enkeltmedlemmer har en stemme og en husstand har to stemmer – husstanden 

bestemmer selv om man stemmer samlet eller deler stemmerne til to personer. 

9.8: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 

9.9: En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødtes antal.  

  

§ 10  

Dagsorden for ordinær generalforsamling 

10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter:  

  

1) Valg af dirigent og referent  

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3) Forlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  

4) Evt. forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

5) Fastsættelse af kontingent  

6) Behandling af indkomne forslag   

7) Valg af bestyrelse; der vælges 3, 5 eller 7 medlemmer. Antallet 

fastlægges   af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Det 

enkelte bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen for ét år. 

8) Valg af op til fire suppleanter til bestyrelsen  

9) Valg af 2 revisorer, heraf én kritisk revisor, og revisorsuppleant(er). 

10) Eventuelt  

 

10.2:Bestyrelsen konstituerer sig med (formand) (eller næstformand, kasserer og 

sekretær)  

10.3: Bestyrelsen skal tilstræbes sammensat så den geografisk og kønsmæssig har en 

sammensætning som afspejler befolkningen i området. Den afgående bestyrelse er 

ansvarlig for at der er et kandidatfelt, som giver udtryk for dette. Dog vil hensynet til at 

der dannes en bestyrelse, altid vejres højest.  

10.4: Valgbare er myndige personer, medlem af foreningen 

10.3:Det er muligt for foreninger, uddannelsesinstitutioner og pasningsinstitutioner at 

få observatørstatus i bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at sager behandles uden 

organer, som har observatørstatus 

  

§ 11  

Generalforsamlingernes ledelse og beslutninger  

11.1: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af 

generalforsamlingen. Dirigenten bør som udgangspunkt ikke være medlem af 

bestyrelsen. 

11.2: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og 

beslutning om foreningens sammenlægning med 2/3 flertal. Opløsning følger 

specielle regler som kommer senere 

11.3: Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger det.  

11.4:  Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet 

godkendes og underskrives af dirigenten og referenten.  

  

§ 12  
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Ekstraordinær generalforsamling  

12.1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 

skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse 

af det emne, som ønskes behandlet.  

12.2: Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens 

modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. 

gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.  

  

§ 13  

Bestyrelsen  

13.1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold.   

13.2: Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 

enkeltstående opgaver. 

13.3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun 

beslutningsdygtig, når mindst 2(bestyrelse med 3 medlemmer) / 3(Bestyrelser med 5 

medlemmer) eller 4(Bestyrelser med 7 medlemmer) af dens medlemmer, herunder 

formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en 

protokol. 

13.4: Foreningen tegnes overfor virksomheder og offentlige organer af formand og 

næstformand efter beslutning af bestyrelsen. 

  

§ 14  

Regnskab  

14.1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

14.2: Regnskabet er offentlige på foreningens hjemmeside.  

  

§ 15 Revision  

15.1: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og 

mindst en revisorsuppleant.   

15.2:  Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå regnskabet og påse, at 

beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og 

regnskabet forsynes med en påtegning. 15.3: Revisorerne har til enhver tid adgang til 

at efterse regnskab og beholdning.  

15.4: Revisoren fører tilsyn med at foreningens midler anvendes i henhold foreningens 

formål og andre vedtagelser 

  

§ 16  

Tegning og hæftelse 

16.1: Foreningen tegnes af formanden og næstformand. 

16.2:  Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en 

generalforsamling ordinær eller ekstraordinær. 

16.3: Foreningens bestyrelse har lov til at oprette en kassekredit på max. 5000 kr. 

16.4: Lånoptagelse på mere end kassekreditten godkendes af en ordinær eller 

ekstraordinær  generalforsamling.  

16.5: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, som påhviler foreningen.  
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§ 17  

Vedtægtsændringer  

17.1: Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær generalforsamling, når mindst to 

tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§ 18 

Sammenlægning af foreningen med andre foreninger 

18.1: Foreningen kan sammenlægges med andre foreninger/organisationer, som 

siges at have et tilsvarende formål som foreningen 

18.2: De nærmere omstændigheder ved en ny forening, sker ved forhandlinger og 

præsenteres inden sammenlægningen skal vedtages 

18.3: Sammenlægning kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling med 2/3 flertal af de stemmeberettigede 

18.4: Formue, aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser overgår til den nye 

forening som opstår. 

 

§ 19  

Opløsning/nedlæggelse af foreningen 

19.1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed 

særligt indkaldt ekstraordinært generalforsamling.  

19.2: For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede.   

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de angivne stemmer 

er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er 

beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes 

med mindst to trediedele af stemmeberettigede til stede.  

19.3: På den/de generalforsamlinger som vedtager opløsning skal samtidig træffes 

bestemmelse om, hvilken almennyttig/almenvelgørende formål foreningens formue, 

herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.  

19.4: Hvor ingen aktivitet, generalforsamling og kontingentopkrævning har 

forekommet i en årrække opløses foreningen af sig selv efter 3 års inaktivitet og den 

afgående bestyrelse vedtager hvad formue skal overgå til. Det skal være 

formål/virksomheder som har med Thyholm at gøre. Revisorerne godkender eller 

afviser denne beslutning 

 

 

 

8. februar 2018, generalforsamlingen 


