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Vedtægter for Brandelev Forsamlingshus
Navn

§1

Foreningens navn er Brandelev Forsamlingshus

Hjemsted

§2

Foreningen har hjemsted i Næstelsø Sogn, Næstved Kommune, og udøver
virksomhed på adressen Holmevej 45, Brandelev.

Formål

§3

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne mulighed for et udbud af kulturelle og
selskabelige aktiviteter, herunder mod en rimelig betaling at stille lokaler til rådighed for
medlemmer, egnens foreninger og sluttede selskaber til brug for møder, sammenkomster
m.v.

Medlemskab § 4

Som medlemmer kan optages enhver myndig person, der er bosiddende i eller med
tilknytning til Næstelsø sogn og nærmeste omegn. Endvidere kan institutioner, selskaber
og foreninger optages som medlemmer.
Til medlemmer udstedes medlemskort lydende på Navn og adresse, og medlemmerne for
endvidere udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for,
at der altid findes en ajourført medlemsfortegnelse.
Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller gives. Udmeldelse skal ske
skriftligt og kan ske uden varsel.
Ved et medlems kontingentrestance skal kassereren skriftligt opfordre medlemmet til
indbetaling inden 14 dage. Sker betalingen ikke, slettes medlemmet af
medlemsfortegnelsen.

Finansiering
og ansvar
§5

General
forsamlingen § 6

Foreningen finansierer sin virksomhed gennem henlæggelser og ved indbetaling af et
årligt medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves i begyndelsen af et nyt regnskabsår til betaling senest 1 april.
Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar, og hæfter alene med indbetalte
kontingenter.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er
henlagt til bestyrelsen.
Mødeberettiget er alle foreningens medlemmer. Efter 3 måneders medlemskab har
medlemmet stemmeret og er valgbare. De i § 4 stk. 1, nævnte medlemmer kan hver
afgive en stemme, stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes ikke
som afgivne stemmer.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.
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Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 20 dage før
generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og
sker senest 14 dage før generalforsamlingen ved omdelt flyver, samt via
www.brandelevforsamlingshus.dk og nyhedsbrev pr. e-mail
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
4. Forelæggelse af regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
Referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og
underskrives af ordstyrer og sekretær.
Bestyrelsen

§7

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf vælges 4 hhv. 3 medlemmer skiftevis, af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Endvidere vælger generalforsamlingen 2
suppleanter for 1 år. Forsamlingshusets vært deltager uden stemmeret i bestyrelsens
møder. Et bestyrelsesmedlem eller forsamlingshusets vært må ikke deltage i
behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan
være stridende mod foreningen.
På sit første møde efter bestyrelsesvalget konstituerer bestyrelsen sig med en formand,
næstformand og kasserer. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over
bestyrelsens møder og generalforsamlingerne.
Bestyrelsen møder normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning
hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
flertallet er tilstede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflertal.
Bestyrelsen har ansvaret for og tager beslutning om:
1. Forsamlingshusets anvendelse
2. Forsamlingshusets vedligeholdelse
3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg samt optagelse af
lån. Salg af ejendom som et led i foreningens opløsning kan dog ikke ske uden
generalforsamlingens samtykke. Ejendommen må ikke behæftes med mere end 80 % af
ejendomsværdien (kontant værdi) uden generalforsamlingens beslutning.
4. Antagelse og afskedigelse af forsamlingshusets vært.
5. Retningslinier for lejemål m.v. mellem vært og forening.
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Foreningen tegnes af formanden og et yderligere medlem af bestyrelsen, dog af hele
bestyrelsen ved indgåelse af låneaftaler samt køb og salg af fast ejendom. Bestyrelsen kan
meddele prokura.
Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet opgøres som ordentlig og forsigtig
forretningsskik foreskriver.
Regnskab og
Revision
§8

Regnskabet løber fra 1 januar til 31 december. Regnskabet omfatter en resultatopgørelse
for året samt en status over foreningens aktiver og passiver.
Revision af foreningens virksomhed udføres af 2 revisorer valgt på den årlige
generalforsamling.

Vedtægts
Ændringer

§9

Vedtægtsændringer kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer
kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling tidligst 2 uger og senest 4 uger efter
den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflertal.

Opløsning

§10

Til opløsning af foreningen kræve at beslutning herom vedtages af to på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum, samt med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.
Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges 3 likvidatorer til
at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter
generalforsamlingens bestemmelse tilfalde et kulturelt formål i Næstved kommune efter
aftale med denne. Nærværende paragraf kan alene ændres med samtykke fra Næstved
Kommunalbestyrelse.
Således vedtaget på generalforsamling d. 22 februar 2011
Formand

Kim Hansen

Næstformand

Ole Halsnæs

Kasserer

Anders Grøndal

PR Chef og sekretær

Charlotte Lunde

Bestyrelses medlem

Brian Pedersen

Bestyrelses medlem

Gitte C. Andersen

Bestyrelses medlem

Nikolaj S. Christensen
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