Vedtægter

Byleddet 2 C, 8220 Brabrand
www.detgamlegasvaerk.dk

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus i Brabrand/Årslev.
§2

Formål og virke
Foreningen bestyrer Det Gamle Gasværk, Byleddet 2C, 8220 Brabrand med det formål at drive et
kultur- og forsamlingshus, som kan danne ramme omkring kulturelle og selskabelige arrangementer.

§3

Medlemmer
Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med tilknytning til Brabrand/Årslev, der
vil støtte foreningens formål.
Et medlemskab for fysiske personer gælder husstanden.

§4

Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Kontingentet opkræves for perioden 1. juli til 30. juni.

§5

Generalforsamling
Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og er, rettidig indkaldt, altid
beslutningsdygtig.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel til foreningens medlemmer via email eller omdelt nyhedsbrev samt via foreningens hjemmeside.
Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, hvis et flertal i
bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til
bestyrelsen med angivelse af emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 4
Møde- og stemmeberettigede er fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. Hvert
medlemskab/husstand har 1 stemme.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at et flertal på mindst
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Rettidigt indkomne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen på foreningens hjemmeside og i
foreningens udhængsskab ved Det Gamle Gasværk.
Stk. 6
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse inkl. suppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
§6

Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år. Herudover
vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret.
Stk. 2
På den ordinære generalforsamling vælges mindst 3 medlemmer på ulige årstal og mindst 2
medlemmer på lige årstal.
Suppleanter vælges hvert år.
Stk. 3

Bestyrelsen forestår foreningens formål og virke som beskrevet i disse vedtægter § 2.
§7

Valg af revisor og revisorsuppleant
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§8

Regnskab
Stk. 1
Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.
Kontingentåret er fra 1. juli til 30. juni.
Stk. 2
Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen før ordinær generalforsamling og skal foreligge
kopieret til uddeling på generalforsamlingen.

§9

Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende
hæftelser.

§ 10 Opløsning af foreningen
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger, og når mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for opløsning på begge
generalforsamlinger.
Stk. 2
Besluttes opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomite, der søger at
realisere foreningens aktiver bedst muligt og udlodder eventuelt overskud til velgørende formål eller
institutioner.
Vedtægter erstatter stiftende vedtægter af 15. april 1991 med efterfølgende ændringer.
Vedtaget på generalforsamling 23. maj 2013.

