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Navn og hjemsted. 

Stk. 1. 
Foreningens navn er Nr. Felding Borgerforening. 

Stk. 2. 
Foreningens hjemsted er Nr. Felding. 

 

Formål. 

Stk. 1. 
Foreningens formål er: 

 At styrkefællesskabet i by og sogn samt virke for, at fælles goder og anlæg 
fremmes bedst muligt. 

 

Medlemskab. 

Stk. 1. 
I foreningen optages enhver beboer i Nr. Felding by og sogn, der er fyldt 18 år. 

Stk. 2. 
Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
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Udmeldelse, slettelse og eksklusion. 

Stk. 1. 
Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen. 

Stk. 2. 
Ved kontingentrestance udover 3 måneder slettes et medlem af foreningen. 

Stk. 3. 
Såfremt restancen betales frem til betalingstidspunktet, vurderer bestyrelsen 
om medlemmet kan genindtræde. En forudsætning herfor er betaling af alle 
udeståender. 

Stk. 4. 
Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, såfremt den 
pågældende har gjort sig skyldig i brud på almindelig gældende etiske regler, 
eller har udvist modstridende interesser i forhold til foreningen. Eksklusionen 
skal foreligges den følgende generalforsamling til godkendelse. 

 

Kontingent. 

Stk. 1. 
Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

Stk. 2. 
Kontingent indbetales ved oprettelse og betales årligt herefter. 
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Generalforsamlingen. 

Stk. 1. 
Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste 
myndighed i alle anliggender. 

Stk. 2. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Alle 
medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men medlemmer har også 
mulighed for skriftligt at stille forslag, afgive stemme med mere hvis fysisk 
tilstedeværelse ikke er mulig. 

Stk. 3. 
Datoen for generalforsamlingens afholdelse meddeles medlemmerne senest 3 
uger før afholdelsen enten ved bekendtgørelse til dagbladene i Holstebro eller 
skriftligt til medlemmerne. Generalforsamlingen ledes af en på denne valgt 
ordstyrer. 

Stk. 4. 
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. 
Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen 
dagsorden for generalforsamlingen bilagt de indkomne forslag. 

Stk. 6. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Behandling af indkomne forslag. 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. 

5. Godkendelse af budget. 

6. Fastsættelse af kontingent jævnfør S 5. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, jævnfør S 9, stk. 1. & 3. 

8. Valg af 2 revisorer, jævnfør 5 10, stk. 2, 

9. Eventuelt. 
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Stk. 7. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 1/4 af medlemmerne fremsætter 
skriftligt motiveret ønske herom, eller når et flertal i bestyrelsen finder det 
fornødent. 

Stk. 8. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at bestyrelsen 
har modtaget anmodning herom. 
Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage. 

 

Afstemninger og beslutningsdygtighed. 

Stk. 1. 
Alle medlemmer har een stemme. 

Stk. 2. 
På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan 
afgives af medlemmerne. Bestyrelsen foranstalter at disse medbringes på 
generalforsamlingen. 

Stk. 3. 
Blanke stemmer er ugyldige. 

Stk. 4. 
Skriftlig afstemning foretages, når et medlem begærer det, eller dirigenten finder 
det fornødent. 

Stk. 5. 
Ved bestyrelses- og suppleringsvalg anvendes relativt stemmeflertal, dog således 
at der skal sættes lige så mange navne på stemmesedlen, som der er ledige 
bestyrelsesposter. 

Stk. 6. 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af 
vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 
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Stk. 7. 
På generalforsamling kan vedtægtsændringer kun foretages, når 2/3 af 
medlemmerne er tilstede eller repræsenteret. 

Stk. 8. 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes inden en uge til ny 
generalforsamljng med en uges varsel og i øvrigt efter vedtægternes regler. 
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der 
møder frem eller er repræsenteret. 

Stk. 9. 
En generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig til at foretage 
vedtægtsændringer, kan beslutte, at urafstemning foretages blandt 
medlemmerne i stedet for en ny generalforsamling som nævnt i stk. 7. 

Stk. 10. 
Urafstemning om vedtægtsændringer foretages ved udsendelse inden 1 uge 
efter, at den ikke beslutningsdygtige generalforsamling har været afholdt med 
1 uges varsel for stemmeafgivelse. 

Stk. 11. 
Ved urafstemning om vedtægtsændringer skal bestyrelsen drage omsorg for, at 
synspunkter, der har været fremført angående ændringer af vedtægterne, 
udsendes til medlemmerne sammen med urafstemningsmaterialet. 

 

Formand. 

Stk. 1. 
Netværket ledes af formanden. 

Stk. 2. 
Formanden tegner foreningen udadtil. Formanden kan underskrive på 
foreningens vegne i anliggender, som er underlagt bestyrelsen. 
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Stk. 3. 
Formanden, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, kan indkalde til 
bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen. 

Stk. 1. 
Bestyrelsen består af  minimum formand, kasserer, sekretær og  1 suppleant. 
 
Næstformanden vælges blandt en fra bestyrelsen, eksklusiv formanden. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således halvdelen af 
medlemmerne er på valg sammen med minimum en suppleant hvert år.  
 
Bestyrelsen består hermed af minimum 3 personer og 1 suppleant. 

 

Stk. 2. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 3. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Stk. 4. 
Der afholdes bestyrelsesmøde når bestyrelsen skønner det nødvendigt.. 

Stk. 5. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen forelægges dette 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 6. 
Bestyrelsen kan væltes såfremt 2/3 af medlemmerne skriftligt motiverer 
anmodning herom på en ekstraordinær generalforsamling. 
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Regnskab, revision og budget. 

S 10. 

Stk. 1. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet er tilgængelig på netværkets 
hjemmeside, og formel godkendelse af dette finder sted i december måned med 
henblik på endelig fremlæggelse på den ordinære generalforsamling i marts 
måned. 

Stk. 2. 
Der vælges på generalforsamlingen 1 til 2 revisorer. Disse vælges for 2 år ad 
gangen, og kan genvælges. 

Stk. 3. 
Revisor(er) har til opgave at kontrollere, at netværket i økonomisk henseende 
administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af netværkets 
ledelse fastsatte retningslinier. 

Stk. 4. 
Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år til forelæggelse for 
generalforsamlingen. 

  Aktiviteter. 

S 11. 

Stk. 1. 
Foreningens aktiviteter skabes gennem: 

1. Henvendelse til myndighederne vedrørende sognets og byens fælles 
kunktioner og anlæg. 

2. Formidling af henvendelser fra den enkelte borger i anliggender, den 
skønner egnede til at fremme fællesskabets vel. 

3. Fælles aktiviteter når ingen andre stedlige foreninger eller institutioner 
varetager dette. 
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Foreningens opløsning. 

S 12. 

Stk. 1. 
Opløsningen af foreningen kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer på en 
lovlig indvarslet generalforsamling. Vedtages opløsningen ikke, fordi færre en 2/3 
af medlemmerne er til stede, kan der indkaldes til en ny generalforsamling inden 
for 2. måneder. Denne generalforsamling kan vedtage oplæsningen med 
almindelig stemmeflertal. 

Stk. 2. 
I tilfælde af foreningens opløsning afgives dennes midler til et formål efter den 
opløsende generalforsamlings beslutning. 


