Vedtægter for
”Finderup Kulturhus”
§1
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Finderup Kulturhus”, dens hjemsted er Viborg Kommune, Viborg Retskreds.
§2
Foreningens formål
Foreningens hovedformål er at afholde aktiviteter og arrangementer af kulturelt, sportslig og
folkeoplysende art og styrke landsbylivets sammenhold ved at drive Finderup Kulturhus som et
samlingssted for beboere i Finderup og Omegn.
§3
Medlemskreds og Midler
Enhver myndig person samt foreninger kan tegne sig som medlem.
For personer kan der vælges mellem husstandsmedlemskab eller personligt medlemskab.
Foreningen drives af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Der kan, mod vederlag, bruges en ekstern kasserer.
Økonomien bygger på medlemskab, udlejning af huset og de til huset hørende faciliteter, sponsorater,
midler fra fonde, kommunalt tilskud og arrangementer.
Medlemskabet er for et år ad gangen og fornyes hvert år med et fastsat beløb på generalforsamlingen.
Foreningens vedtægter skal godkendes af Viborg Kommune.
§4
Foreningens ledelse og ansvar
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen, således
at der afgår henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. I lige år vælges 2, i ulige år vælges 3.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter. 1 på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer, 1 hvert år. Genvalg
kan finde sted på alle poster.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Der skal
vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Forretningsudvalget består af formand, kasserer og
sekretær. Såfremt kassereren ikke er valgt til bestyrelsen, består forretningsudvalget af formand,
næstformand og sekretær. Forretningsudvalget tegner foreningen overfor offentlige myndigheder og
lignende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, ligesom valgte
bestyrelsesmedlemmer ikke hæfter for foreningens gæld eller kan få del af Finderup Kulturhus’s evt.
overskud.

§5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned. Indkaldelse finder sted senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
i det på egnen mest udbredte medie eller ved personlig indkaldelse.
Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år.
Et medlemskab er lig med én stemme. Ved husstandsmedlemskab kan max 2 af husstanden afgive stemme.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og evt. budget.
Fastsættelse af beløb på medlemskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer i henhold til vedtægterne
Eventuelt, herunder kan intet vedtages

Alle afstemninger er med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer,
dog med undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.
Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot en stemmeberettiget ønsker dette.
§6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalsamling skal afholdes, såfremt mere end 25% af medlemmerne eller mere end
halvdelen af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Anmodningen skal være skriftlig, og der kan kun behandles det/de emner, som har givet anledning til
afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget
anmodningen og indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.
§7
Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
Kassereren har ansvar for, at Finderup Kulturhus’s regnskab føres forsvarligt og i henhold til gældende
regler for regnskabsaflæggelse, samt udarbejdelse af årsregnskab og evt. budget.
Regnskabet skal være revideret af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§8
Drift
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang i hvert kvartal.
Der føres protokol over trufne beslutninger på alle møder, herunder generalforsamlinger.
Finderup Kulturhus må IKKE udlejes til personer under myndighedsalderen.
Bestyrelsen fastsætter priser på udlejning m.m.
§9
Lejere
Lejere af kulturhuset har ansvaret for, at arrangement afvikles efter den med kulturhusets repræsentants
trufne aftale.
Beskadigelse, bortkomst eller anden vanrøgt betales af lejeren. Lejeren har ansvaret for at de fornødne
tilladelser foreligger i forhold til myndigheder m.v.
Der kan anvendes lejekontrakt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Ved udlejning kan forlanges depositum.
Betingelserne skal være klart defineret overfor lejeren.
§ 10
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.
Vedtagelsen af ændringer er betinget af, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for
ændringerne.
§ 11
Opløsning
Opløsning, herunder salg/afhændelse af bygninger og inventar, kan kun ske på 2 efter hinanden, med
minimum 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
Der foretages indkaldelse til begge ekstraordinære generalforsamling samtidig, på samme måde som for
den ordinære generalforsamling.
Opløsning, herunder slag/afhændelse af bygninger og inventar, er betinget af, at 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
Evt. overskydende midler skal anvendes til alment velgørende formål i Finderup og Omegn, efter den
opløsende generalforsamlings bestemmelser.
Der kan ikke udbetales midler til enkeltpersoner.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. januar 2013
Ændring af §3 og §5 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2016
Ændring af §3, §4, §5 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2022
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______________________________________

Søren Vester, formand

Else Marie Koefoed, næstformand

________________________________________
Allis Langvad, sekretær

_______________________________________
Jette Tind, bestyrelsesmedlem

________________________________________
Steen Espersen, bestyrelsesmedlem

