Vedtægter for Ravsted Sogns Borgerforening.

§1. Foreningens navn er Ravsted Sogns Borgerforening.
§2. Foreningens formål er:
I fællesskab at fremme og værne borgernes interesser, med hensyn til udvikling i det lokale
område. Bidrage til sognets forskønnelse, ved at opsætte og vedligeholde bænke, stier og
legeplads ved Ravsted Idrætscenter. Varetage driften og vedligeholdelsen af ”Byens Jord”, som
ejes af Ravsted Sogns Borgerforening.
§3. ”Byens jord” skal kunne bruges af samtlige foreninger med tilknytning til Ravsted Sogn, samt til
andre almene formål.
§4. Foreningens bestyrelse fører et regnskab over ”Byens Jord”, og koordinerer brugen af pladsen.
§5. Enhver som har bopæl, eller tilknytning til Ravsted sogn, kan optages i foreningen.
§6. Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemsbidrag.
§7. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig med,
formand, næstformand og kasserer, på førstkommende bestyrelsesmøde, efter
generalforsamlingen.
§8. Foruden bestyrelsen vælges to suppleanter samt to revisorer.
§9. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år, i årets første kvartal. Indkaldelse sker ved offentlig
bekendtgørelse i pressen med senest 14 dages varsel.
På den ordinære generalforsamling foretages:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent, protokolfører, stemmetællere.
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt evt. suppleanter og revisorer.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

§10. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til
formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
§11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen, eller på skriftlig
forlangende af mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse som ved ordinær
generalforsamling, men med særlig dagsorden. Stemmeafgivning på generalforsamlingen sker ved
personlig fremmøde og beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved ændring, af foreningens
vedtægter forlanges dog 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.
§12. Lige årvælges 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant og 1 revisor. Ulige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant og 1 revisor. Alle vælges for 2 år.
§13. Regnskabet føres af en af bestyrelsen valgt kasserer, der forestår alle ind og udbetalinger.
Kassereren skal til enhver tid på revisorens forlangende fremlægge regnskab og kassebeholdning
samt årsregnskab i revideret form til den ordinære generalforsamling.
§14. Beslutning om foreningens opløsning sker på en ekstra ordinær generalforsamling, på hvilken
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt foreningens opløsning vedtages,
kan der med stemmeflertal fra de fremmødte træffes gyldig beslutning om anvendelse af
foreningens formue til almene nyttige formål i Ravsted Sogn.

Vedtægterne godkendt på generalforsamlingen fredag, den 26. februar 2016:

Dirigent:

Jan Nissen

Protokolfører:

Helle Degn Petersen

