
Love for Sparkær By og Omegns Borger- og Håndværkerforening 
  (Sparkær Borgerforening) 

 §1 

Foreningens formål er at virke for Sparkær by og oplands opkomst og at varetage deres 

borgeres interesser og tarv og tillige søge at fremme gavnlig oplysning og underholdning 

blandt medlemmerne. 

 §2 

 Adgang til optagelse i foreningen står åben for enhver "uberygtet" mand og kvinde i Sparkær 

by og omegn, når de er fyldt 18 år. 

§3 

 Begæring om optagelse rettes til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Udmeldelse 

kan kun ske til formanden og regnes fra 1. april; dog medfører fraflytning udmeldelse. 

 §4 

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på hvert års ordinære generalforsamling årsvis 

forud.  

§5 

 Når foreningen afholder aktiviteter, der fordrer indkøb, skal disse fortrinsvis foretages hos 

foreningens medlemmer. 

 §6 

 I. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, heraf en formand, en næstformand og en 

kassér. De vælges alle ved skriftlig afstemning på hvert års ordinære generalforsamling og for 

to år ad gangen, således at skiftevis to og tre afgår hvert år. Bestyrelsen vælger selv formand, 

næstformand og kassér. 

  

II. Generalforsamlingen vælger ligeledes to revisorer for to år ad gangen med skiftevis afgang. 

Er en revisors funktionstid ikke udløbet, forhindrer det ikke hans valg til bestyrelsen, men der 

skal da i hans sted vælges ny revisor. 

  

III. Ligeledes vælges der hvert år en suppleant for bestyrelsen og en suppleant for 

revisorerne. Suppleanterne vælges for to år. Suppleanterne indtræder som 

bestyrelsesmedlemmer/revisorer ved et bestyrelsesmedlems/revisors varige forfald. 

Funktionsperioden følger valgperioden for det bestyrelsesmedlem/revisor, som suppleanten 

erstatter. Suppleanterne indtræder således, at den suppleant, der er valgt først, også 

indtræder først ved forfald.  

§7 



Bestyrelsen skal til enhver tid varetage foreningens interesser og er ansvarlig for dens midler 

og ejendom. Den drager omsorg for, at kontante penge gøres frugtbringende.   

§8 

 I. Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned. 

 II. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, og kassereren aflægger regnskabet i 

revideret stand på den ordinære generalforsamling. 

 §9 

 Den årlige generalforsamling indvarsles 14 dage forud og bekendtgøres ved løbesedler eller 

annonceres i den lokale presse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

 §10 

 I. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. 

 II. De sager, der fordrer afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog skal skriftlige 

afstemninger på forlangende finde sted.  

§11 

 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 25% af medlemmerne ved skriftligt motiveret begæring til bestyrelsen forlanger det. I 

begge tilfælde med mindst 8 dages varsel.   

§12 

 Intet medlem kan nægte det på ham faldende valg, men ingen er pligtig til at modtage 

genvalg før 2 år efter, at hans funktionstid er udløbet. 

§13 

Opløsning af foreningen kan kun ske , når den er vedtaget på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum og med 3/4 af alle foreningens 

medlemmers stemmer. 

§14 

Forandring i eller tillæg til disse love kan kun ske, når de vedtages på en generalforsamling 

med 3/4 af de mødte medlemmers stemmer, dog kan §13 ikke forandres. 

§15 

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler anvendes til velgørende formål for Sparkær 

by og omegn. 

  


