Sparkær By og Omegns Borger- og Håndværkerforenings Vedtægter
(Sparkær Borgerforening)
§1 Navn og hjemsted
Stk.1: Foreningen navn er Sparkær By og Omegns Borger- og Håndværkerforening; i daglig tale, og
herefter blot nævnt Sparkær Borgerforening.
Stk.2: Foreningens hjemsted er Sparkær By. Foreningens adresse er Langgade 30, Sparkær, 8800
Viborg. Foreningens e-mail er endvidere kontakt til foreningen.

§2 Formål
Stk.1: Foreningens formål er; at virke for Sparkærs beboere ved at igangsætte og repræsentere
aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder. Den skal
arbejde for sager, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet
blandt beboerne.
Stk.2: Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.
Stk.3: Sparkær Lokalråd indgår som et underudvalg af Sparkær Borgerforening.

§3 Kontingent, medlemskab (herunder indmeldelse/udmeldelse)
Stk. 1: Som medlemmer kan optages enhver enlig, husstand eller virksomhed, der har postadresse i
Sparkær eller Sparkær omegn.
Stk. 2: Betaling af kontingent giver medlemskab. Medlemskabet er derfor først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent samt eventuelle restancer til foreningen. Kontingentet er helårligt, betales forud
og dækker perioden 1. april til 31. marts.
Indmelder et medlem sig i en kontingentperiode, betales kontingentet fuld ud.
Stk. 3: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet fastsættes for
et år ad gangen på hvert års ordinære generalforsamling årevis forud.
Stk. 4: Ved indmeldelse giver medlemmet godkendelse samt samtykke til at foreningen må opbevare
navn samt adresse på vedkomne til medlemskabet ophører. Ønsker medlemmet ikke at oplyse dette, er
foreningen ikke forpligtet til at sørge for foreningsoplysninger til medlemmet. Medlemmet har i så fald
selv pligt til at søge dem.
Stk. 5: Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningen og regnes fra 1. april; dog medfører fraflytning
udmeldelse.

§4 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og
bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved annoncering med angivelse af dagsorden, på foreningens
sociale platforme, herunder hjemmesiden www.sparkaer.dk og facebooksiden ’Sparkær Borger’.
Opslagstavler i området, kan endvidere benyttes til indkaldelse.
Stk. 3: Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden er
gyldigt medlem, jævnfør § 3. Stk. 2. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen som fuldmægtig på
generalforsamlingen repræsentere mere end 1. medlem.
Stk.4: Regnskabsåret er fra 1. januar til d. 31. december og kasseren aflægger regnskabet i revideret
stand på den ordinære generalforsamling.
Stk. 5: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8. Valg af en revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen
af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 8: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (min. 1. Stemme over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Dog skal skriftlige afstemninger på
forlangende finde sted. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 9: Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år, som har bopæl i Sparkær området. Dog kan
der vælges en ungdomsrepræsentant for en et årig periode, uden stemmeret
Stk. 10: Over det på generalforsamlingen passerede føres referat, der underskrives af dirigenten og
samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 25% af medlemmerne ved skriftligt, over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en
angivelse af emne, som ønskes behandlet. I begge tilfælde med mindst 14 dages varsel. For så vidt angår
mødets ledelse, afstemning mm. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§5. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af én bestyrelse på 5 medlemmer, der består af formand,
næstformand, kasserer og øvrige to medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen
for en 2-årig periode, og afgår skiftevis efter tur.
Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og
blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til
næste generalforsamling.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, er bemyndiget til at nedsætte udvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, samt træffer de beslutninger, der er nødvendige
for foreningens drift. Udvalgene refererer til bestyrelsen, og eventuelle arbejdsopgaver skal godkendes
af bestyrelsen.
Stk. 5: Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde
afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§6 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes
næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4: Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift samt bruges til fremme af foreningens
formål.
Stk. 5: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted 1 gang
årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§7 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformand.

Stk. 2: Ved optagelse af lån og ved køb/ salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
Stk. 3: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§8 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forandringer i eller tillæg til disse vedtægter kan kun ske, når de vedtages på en
generalforsamling med 3/4 flertal af de mødte medlemmers stemmer, hvor ændringsforslaget med
redegørelse fremgår af dagsordenen. Dog kan §9 ikke forandres.
Stk. 2: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§9 Opløsning
Stk. 1. 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 fremmødte
medlemmers stemmer.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i Sparkær og Sparkær omegn. Beslutning om den
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§10 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den,

/

- 2019

