
Vedtægter for Ellidshøj Borgerforening 

 
§1 

 
Navn: 
Foreningens navn er: Ellidshøj Borgerforening 
Hjemsted: Ellidshøj 
 

§2 
Formål: 
Foreningens formål er, at arbejde for sammenhold og borgerlig sund forståelse og efter 
tidernes vekslende krav, at medvirke til samfundsnyttige opgavers løsning. 
Foreningen er upolitisk. Foreningen er selvejende, og intet medlem kan nogensinde gøre 
krav på at have andel i foreningens midler. 
 

§3 
Medlemsforhold: 
Som medlem kan optages enhver person i Ellidshøj og omegn, boende mand og kvinde. 
Som selvstændige medlemmer kan kun optages personer over 18 år. 
Optagelse kan ske gennem et bestyrelsesmedlem. 
 
Kontingent: 
Kontingent for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent 
betales forud for 1 år. 
 
Stemmeret: 
Intet medlem kan gøre sin stemmeret gældende, uden at være mødt personligt ved 
generalforsamlingen. 
Et medlem, der ikke har betalt forfalden kontingent, har ingen stemmeret. 
 
Udmeldelse: 
Udmeldelse kan se ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 
 
Eksklusion: 
Eksklusion af et medlem kan kun ske ved enstemmig beslutning af bestyrelsen, og 
efterfølgende godkendelse på førstkommende generalforsamling med almindeligt 
stemmeflertal. 
 

§4 
Generalforsamling: 



Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære, årlige 
generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved 
bekendtgørelse i det på egnen mest udbredte blad. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles 
om et forslag der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. 
Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære 
generalforsamling, 
være indgivet til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
Dog kan forslag til valg af bestyrelsesmedlem eller revisor fremsættes direkte på 
generalforsamlingen. 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlings- eller 
bestyrelsesbeslutning, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af 
foreningens medlemmer. 
Anmodningen skal indeholde det eller de forslag, der ønskes behandlet af 
generalforsamlingen, samt forslagsstillerens underskrift. 
 
Indhold af dagsorden: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt valg af suppleanter for disse. 
5. Valg af revisor og suppleant for denne. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 

§6 
Dirigent: 
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder 
forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling, stemmeafgivning og 
resultatet af denne. Stemmeafgivning sker skriftlig hvis blot et medlem forlanger det. 
 

§7 
Vedtagelse af forslag: 
På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på 
dagsordnen, og ændringsforslag dertil. 
De på en generalforsamling behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, 
for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflertal. 
 
Særlig majoritet: 
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen 
kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at 
beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget i 
øvrigt er vedtaget af 2/3 af de fremmødte, kan bestyrelsen, i umiddelbart forlængelse af 



den ordinære generalforsamling, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på 
hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uden hensyn til antallet 
af mødte. 
 

§8 
Beslutningsprotokollen: 
Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i bestyrelsens 
beslutningsprotokol, 
der underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 

§9 
Bestyrelsen: 
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 
suppleanter. 
Efter tur afgår eller genvælges hvert år henholdsvis 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. 
Ligeledes vælges 2 revisorer og 1 suppleant. 
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter er på valg 
hvert år. Personer der ikke er til stede, kan ikke vælges medmindre at forslagsstilleren har 
skriftlig tilsagn, om at vedkomne vil modtage valg. 
 

§10 
Bestyrelsens forretningsorden: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og 
sekretær 
 
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af 
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen holder møder, så ofte formanden bestemmer det, eller når 2 
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 3 dages varsel. 
Formanden udfærdiger en dagsorden for mødet, og meddeler de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer den forud for mødet. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden er til 
stede. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
Formandens stemme afgør udslaget ved stemmelighed. 
Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningens medlemmer økonomisk over for tredje mand ud 
over det beløb, som kassebeholdningen måtte udgøre på forpligtelsestidspunktet. 
Undtagelser herfra kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og kun såfremt 
det sker med samme majoritet, som gældende for vedtagelse af foreningens opløsning. 
Bestyrelsen påser, at beslutningsprotokollen tilføres beretning om alle møder ang. 
foreningens anliggender, samt at den underskrives. 
Bestyrelsen skal 1 gang årligt foretage uanmeldt kasserevision og tilføre 
beslutningsprotokollen resultatet. 

 
§11 

Regnskabet: 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december. Årsregnskabet underskrives af 



bestyrelsen og tilsendes revisor til revision og påtegning inden midten af januar måned. 
Foreningens midler, bortset fra en mindre kontant kassebeholdning, anbringes i et lokalt 
pengeinstitut med vedtegning om, at der kun må disponeres af formanden og kassereren i 
forening. Indlånsbogen opbevares af kassereren sammen med foreningens midler i øvrigt. 
Udgifter i anledning af hverv i foreningens tjeneste, kan bevilges refunderet af formand og 
kasserer i forening. 
 

§12 
Medlemsbevis: 
Ethvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens 
vedtægter. 
Som medlemsbevis tjener altid sidst forfaldne kontingentkvittering. Denne er personlig, og 
må ikke overdrages andre til afbenyttelse. 
 

§13 
Opløsning af foreningen: 
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver og eventuelle kassebeholdning, 
efter at foreningens økonomiske forpligtelser er afviklet, et samfundsnyttigt formål inden 
for Ellidshøj og omegns område efter bestemmelse truffet af den sidste generalforsamling. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 19. november 1998. 
 
Bestyrelsen for Ellidshøj Borgerforening. 
 


