Foreningsvedtægter:
§ 1.
Navn og hjemsted

Stk. 1.
Vedtægter for Sdr. Omme Borger og Erhverv.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er 7260 Sdr. Omme i Billund Kommune.
§ 2.
Foreningens formål

Stk. 1.
Foreningens formål er at udvikle aktiviteter til fremme for 7260 Sdr. Omme gennem stærkt
samarbejde mellem borgere og alle erhverv i Sdr. Omme.
Stk. 2
Foreningen kan alene eller sammen med andre lokale foreninger arbejde for, at fastholde og
udvikle arrangementer, aktiviteter og møder af oplysende kulturel eller underholdende karakter
for byen. Herudover kan foreningen yde støtte til aktiviteter, som har erhvervs eller beskæftigelses fremmende betydning for egnen, samt til andre lokale upolitiske foreninger, der har et
almennyttigt arbejdsprogram.
§ 3.
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlem i Sdr. Omme Borger og Erhverv kan optages personer over 18 år, som har fast
bopæl i Sdr. Omme eller driver erhverv i Sdr. Omme. Ved indmeldelse i foreningen betaler
hvert medlem det kontingent, som er fastsat på generalforsamlingen.
Stk. 2.
Afslag om medlemskab kan ankes til endelig afgørelse på generalforsamlingen.
Stk. 3.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling og opkræves senest 1. maj. Medlemskab træder først i kraft ved betaling af kontingent. Bestyrelsen
kan beslutte, at opkræve medlemskontingent halvårligt.
Stk. 4.
Medlemskab ophæves automatisk, hvis der er restance på mere end et års kontingent.
Stk. 5.
Medlemmerne er forpligtet til at deltage i frivilligt arbejde i nødvendigt omfang til gavn for Sdr.
Omme.
Stk. 6.
Bestyrelsen kan ved stemmeflertal beslutte at ekskludere et medlem af foreningen eller dennes
bestyrelse. Dog skal formanden orientere den pågældende om grunden til eksklusionen. Afslag
på medlemskab kan ankes til endelig afgørelse på generalforsamlingen.
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§4
Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i de lokale
medier.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som er mødt personligt og som har betalt
kontingent rettidigt.
Stk. 4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 5, stk. 2
8. Valg af suppleanter i henhold til § 5, stk. 3
9. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 5, stk. 3
10.Eventuelt.
Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 6.
Generalforsamlingen kan vedtage, at afstemning sker ved håndsoprækning, men ønsker blot et
medlem skriftligt afstemning udløses dette. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8 og § 9, stk. 1. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 50% af medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved
bekendtgørelse i lokale medier. Indkaldelsen skal ske 14 dage forud med angivelse af emne.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlemmer.
§5
Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det tilstræbes, at bestyrelsen er bredt repræsenteret
af borger, handel, erhverv og foreninger i Sdr. Omme.
Stk. 2.
Der afgår 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.
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Stk. 3.
Suppleanter og revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7.
Formanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøderne. Der skal senest 5 dage før udsendes en dagsorden. Dog skal der afholdes møde, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom.
Stk. 8.
Der udarbejdes et referat fra alle bestyrelsesmøder.
Stk. 9.
Bestyrelsen har tavshedspligt om oplysninger, der er meddelt under fortrolighed.
Stk. 10.
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og kompetencer til udvalg.
§6
Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens midler skal anbringes i et af Sdr. Ommes pengeinstitutter.
Stk. 2.
Foreningens midler skal anvendes i henhold til formålsparagraffen bestemmelser.
Stk. 3.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 4.
Der må foreligge kontant kassebeholdning på max. Kr. 1.000.
Stk. 5.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, bortset fra
kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.
Stk. 6.
Den valgte revisor har pligt til at gennemgå og revidere foreningens regnskab mindst en gang
om året.
Stk. 7.
Det er kasserens ansvar, at regnskabet foreligger i revideret stand til den årlige generalforsamling.
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Stk. 8.
Regnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.
§7
Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningen tegnes af bestyrelsen.
§8
Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag om ændringer eller tilføjelse til disse vedtægter, skal forelægges på den ordinære generalforsamling, og kan vedtages ved simpel flertal.
§9
Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling hvor 2/3 af medlemmerne er
repræsenteret, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke 2/3 af
foreningens medlemmer tilstede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 21 dage. Hvor beslutningen anses for vedtaget ved simpelt
flertal uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.
Stk. 2.
I tilfælde af foreningens opløsning, tager den generalforsamling, som træffer beslutning herom, stilling til fordeling af foreningens midler, som skal ske til lokale upolitiske foreninger, der i
stil og virke, arbejder for almennyttige formål til gavn for sognets beboere.

Sdr. Omme, den
Bestyrelsen:

Poul Erik Andersen

Dorte Mouritsen

Lars Christensen

Bjarke Svensson

Dennis Lauridsen

Per Larsen

Hanne Ø. Schøtt
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