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Vedtægter for Fly Forsamlingshusforening 

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Fly Forsamlingshusforening” og har hjemsted i Fly by, Viborg Kommune. 

 

§2. Formål. 

Foreningens formål er at drive og vedligeholde et samlingssted i Fly for at kunne stille dette til rådighed 

som et socialt og kulturelt møderum for borgerne. 

 

§3. Medlemskab. 

 Alle myndige borgere i Fly og omegn kan blive medlemmer af foreningen. Medlemskab opnås ved betaling 

af et kontingent, der dækker et husstandsmedlemsskab, omfattende alle myndige personer i husstanden, 

og som tildeler hver person 1 stemme. Et medlemskab dækker perioden 1. april – 31. marts. 

 

§4. Bestyrelsen. 

Foreningens bestyrelse består af en formand, en kasserer, en sekretær og derudover to bestyrelsesmed-

lemmer. Valgperioden er to år, således at der i lige årstal er tre og i ulige årstal to medlemmer på valg. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. bestyrelsesmøde efter valget. 

Formand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget, som leder det daglige administrative arbejde og 

repræsenterer foreningen. 

Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. 

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. 

 

§5. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt 

inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamlingen afholdes første torsdag i marts. Såfremt dette ændres, skal det meddeles mindst 14 

dage før i en husstandsomdelt avis, eller ved direkte indkaldelse til medlemmerne (brev eller mail).  

Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en 

uge før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Fremlæggelse af budget. 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Bestyrelsens forslag og indkomne forslag 

7. Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 4, ved skriftlig afstemning. 

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, valgperiode 2 år. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år. 

10. Eventuelt. 
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Vedtagelse af forslag ved afstemning kræver simpel stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer, jfr. dog 

§ 10.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§6. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller 30 medlemmer 

fremsætter krav herom.  

Kravet skal være skriftligt og skal beskrive det eller de punkter, som kræves behandlet. Ingen andre punkter 

kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget kravet 

herom og indkaldelsen skal følge reglerne for den ordinære generalforsamling, jfr. § 5. 

 

§7. Økonomi. 

Foreningens økonomi kan bygge på indtægter via  

- borgernes medlemskab af foreningen. 

- udlejning af faciliteter til diverse formål 

- støtte fra fonde o.l. 

- medlemmernes frivillige arbejde 

-  gaver 

Foreningens gæld hviler alene på bygninger og inventar og kan hverken overføres på bestyrelsesmedlem-

mer eller medlemmer, lige som disse ikke kan få del i foreningens overskud. 

 

§ 8. Regnskab. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Kassereren er ansvarlig for at føre foreningens regnskab forsvarligt samt for at udarbejde årsregnskab og 

budget. 

Kassereren fremlægger på generalforsamlingen det af revisorerne kritisk reviderede regnskab. 

Optagelse af lån, køb eller ombygning for beløb større end 50.000,- kr. skal godkendes af en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Evt. formue skal anbringes i et pengeinstitut. 

 

§ 9. Udlejning. 

Ved udlejning udfærdiges en standardkontrakt mellem bestyrelsen og lejeren, der fastslår hvem der er an-

svarlige for klargøring, beskadigelser og rengøring. 

 

 

§10. Vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal 

godkendes på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.  
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§ 11. Foreningens opløsning. 

Opløsning af foreningen skal vedtages på to ekstraordinære generalforsamlinger med højst 14 dages mel-

lemrum og hver gang med mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. 

Foreningens evt. formue skal efter den sidste ekstraordinære generalforsamlings bestemmelse anvendes til 

almennyttige formål i Fly. 

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 27. november 2000 med ændringer vedtaget 7. marts 2013. 

 

    

 

 

                    __________________________                                                 _________________________ 

                                  Mads Frederiksen                                                                           Ole Veje  

                                        Mødeleder                                                                                  Dirigent 


