Vedtægter for støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter
§1
Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter”.
Den er stiftet 01.02.2005 og har hjemsted i Vorbasse, Billund kommune
§ 2.
Stk. 1
Foreningens formål er at indsamle økonomiske midler til brug for forbedringer og/eller
nyanskaffelser i forbindelse med aktiviteter, der foregår i Vorbasse Fritidscenter.
Stk. 2.
Indsamling af midler foretages ved afholdelse af forskellige arrangementer, arbejde udført af
frivillige (f.eks. i forbindelse med Vorbasse Marked) og lignende.
§3
Stk. 1
Selvskrevet medlem er enhver, der på tidspunktet for den aktuelle generalforsamling, har fast
bopælsadresse i området med postnummer ”6623 Vorbasse” og tillige er fyldt 18 år.
Stk. 2
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 4.
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær, medlem og 2 suppleanter
Stk. 2.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert gyldigt medlem.
Stk. 3.
Ved stiftelsen vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og to for 3 år. Herefter er valgperioden 2
år.
§ 5.
Stk. 1.
Foreningens bestyrelse kan optage lån, såfremt det understøtter foreningens formål; Se § 2
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.

§ 6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i første kvartal og indkaldes
med angivelse af dagsorden med minimum 21 dages varsel via www.vorbasse.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.
Max 1 stemme pr. medlem.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog
kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændringer disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for forslaget.
§ 7.
På den årlige generalforsamling behandles følgende:
1. valg af dirigent og skriftfører
2. aflæggelse af beretning
3. forelæggelse af regnskab
4. behandling af forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisor
7. eventuelt
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder der fornødent,
eller når mindst 30 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til
dagsorden.
§ 9.
Foreningen tegnes ved underskrift af formandet og et bestyrelsesmedlem.
§ 10.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 11.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 er mødt.
§ 12.
De respektive revisorer er pligtige til at revidere regnskabet 1 gang pr. år (revidere regnskab til
generalforsamlingen inkl.)
§ 13.
Der f’res protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på
mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 14.
Kassereren skal aflevere driftsregnskab og status til revisorerne senest 8 dage før
generalforsamlingen.
§ 15.
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer
herfor.
§ 16.
Ved foreningens opløsning overgår dens formue til Vorbasse Fonden.

