
 A. Formål, navn og hjemsted
§ 1: Foreningens formål er at eje, drive, vedligeholde og opretholde
Gundsømagle Forsamlingshus som almennyttig, lokalt samlingssted.
.§ 2: Foreningens navn er Gundsømagle Forsamlingshus og hjemstedet
er Gundsømagle sogn.
§ 3: 

A/ Foreningens kapital tilvejebringes ved udskrivning af kontingent,
hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen.
B/ Kontingentet opkræves hvert år i maj, og gyldig kvittering skal
fremvises ved generalforsamlinger og medlemsarrangementer.
C/ Alle, som ønsker at leje forsamlinghuset, skal tegne medlemsskab,
som gælder fra tidspunktet for indbetaling af depositum
D/ Optagelse af lån med pant i forsamlingshusets grund og bygninger
skal vedtages på den ordinære generalforsamling efter dennes fastsatte
regler.

B. Medlemmer
§ 4: Alle, der vil arbejde positivt for forsamlingshusets bevarelse, kan
optages som medlemmer.
§ 5: Forsamlingshusets driftsår er fra 1. april til 31. marts.
§ 6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Meddelelse herom skal finde sted med mindst 8 dages varsel ved
udsendelse af dagsorden, regnskab og budget til hvert medlem.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a: Valg af dirigent og referent
b: Bestyrelsens beretning
c: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
d: Valg til bestyrelsen (4 eller 5)
e: Valg af 2 suppleanter
f: Valg af revisor for 2 år
g: Valg af revisorsuppleant for 1 år
h: Forslag til kontingent.
i: Indkomne forslag
j: Evt

Almene forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal ved
optagelse af lån mindst to tredjedel af de afgivne stemmer være for
forslaget.
Hvert medlem har kun én stemme. Ingen kan stemme ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis halvdelen af
medlemmerne, formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette.
Referat af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside.
§ 7: Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der afgår på skift med 4 og 5
hvert andet år.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år. Ved afgang før valgperiodens udløb 
indtræder suppleant på den ledige post indtil nyvalg for 2 år kan finde sted.
Der vælges 2 suppleanter
§ 8: På generalforsamlingen vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis 1 hvert år. 
Der vælges hvert år 1 revisor suppleant.
§ 9: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til 
enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 10: Generalforsamlingen bestemmer, om der i forsamlingshuset må
udskænkes spiritus. Generalforsamlingen kan beslutte at ansætte en
forpagter. Denne skal i givet fald være bevillingshaver samt ansvarlig for
service og inventar, som skal opgøres hvert år ved årsskiftet.

C. Bestyrelsens opgaver
§11: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
§ 12: I alle økonomiske anliggender meddeles der prokura til formand
og kasserer i forening
§ 13: Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller to af
bestyrelsesmedlemmerne begærer det. Dog skal der afholdes mindst to
møder om året.
Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne
§ 14: Forsamlingshuset udlejes til de i §1 omtalte formål efter de af
bestyrelsen til enhver tid givne retningslinier.
§ 15: Bestyrelsen har ansvaret for, at forsamlingshuset og pladsen
vedligeholdes, og at der forefindes tilstrækkeligt velholdt service.
Desuden har den ansvaret for ordenens opretholdelse.



D. Vedtægtsændringer.
 § 16: Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når de vedtages på
generalforsamlingen med to tredjedel af de afgivne stemmer og
efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling ligeledes med to
tredjedel af de afgivne stemmer.
Der skal være mindst 8 dage og højst 14 dage mellem de to
generalforsamlinger.

E. Opløsning.
§ 17: Opløsning af foreningen Gundsømagle Forsamlingshus eller salg
af ejendommen kan kun finde sted, når tre fjerdedele af samtlige
medlemmer stemmer for.
Opløsningen skal behandles på en ordinær samt en ekstraordinær
generalforsamling som afholdes efter retningslinierne i § 18 med 
hensyn til tidsfrist.
§ 18: Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om at stille
evt. midler til rådighed for almennyttige formål i Gundsømagle Sogn, 
og om hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen 
af midlerne som bestemt.
§ 19: Sammen med indmeldelse, udleveres et eksemplar af gældende
vedtægter.
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