
Vedtægter for Finderup By og Land 

 

§ 1.  Foreningens navn er ”Finderup By og Land” 

 

§ 2.  Foreningens formål er at virke for Finderup by og omegn og 

varetage medlemmernes interesse, herunder  at afholde kulturelle 

aktiviteter 

 

§ 3. Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen.  

 Dette kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på 

generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed. 

 

Valget gælder for 2 år og foretages ved almindeligt stemmeflertal. 

Henholdsvis 3 og 2 medlemmer er på valg hvert år. Det henstilles 

til ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. 

Bestyrelsen vælger selv deres formand, kasserer og sekretær. 

Der vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer (1 på valg hvert 

år, således valget gælder for 2 år) 

Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer til konkrete opgaver. 

 

§ 5. Bestyrelsen skal til enhver tid varetage foreningens interesser og 

være ansvarlig for dens midler og ejendom. 

 

§ 6. Generalforsamling og dagsorden. 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april, 

hvor mindst følgende punkter skal behandles: 

1. Valg af referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af dirigent 

4. Beretning og drøftelse af foreningen forhold 

5. Regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende år 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter  

10. Valg af revisorer 

11. Eventuelt. 

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen 

finder det nødvendig, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ved 

skriftlig motiveret begæring til bestyrelsen forlanger det. 

 

§ 8. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er lovlig 

indvarslet. De sager der fordrer afstemning, afgøres ved simpelt 

flertal, dog skal en skriftlig afstemning på forlangende finde sted. 

 Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 

Et medlemskab dækker en husstand og hvor denne omfatter mere 

end en voksen person, har medlemskabet 2 stemmer. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 9. Tidsfrister. 

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 

dages varsel. 

Indkaldelser skal ske ved opslag og omdeling til medlemmerne. 

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal 

være indsendt til formanden senest 14 dage før. 

 

§ 10. Regnskabsåret følger kalenderåret og medlemskort sælges hvert år 

inden generalforsamlingen. Enlige betaler halvt kontingent. 

 

§ 11. Finderup By og Land driver Finderup Sognearkiv. 

 Arkivet kører efter de retningslinjer og det arbejdsgrundlag, der er 

vedtaget af By og Land den 25 09 2017. 

 

§ 12.  Foreningen kan opløses, hvis 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger har besluttet det med 2/3 af de afgivne 

stemmer. 

 

§ 13. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes til 

almennyttige formål for Finderup by og omegn. 

 

 

 

 

  Finderup den 13. november 2006 

  Finderup den 12. marts 2013 

  Finderup den 18. marts 2018 


