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§ l Foreningens navn er Sdr. Tranders Borgerforening. 

§ 2 Foreningen, som er upolitisk, har til formål: 
a. at varetage medlemmernes interesser over for offentlige 

myndigheder, .. , . . 

b. at tage initiativer til løsning afqigaver af fælles interesse, 
c. at medvirke til at fremme sammenholdet og kontakten mellem 

borgerne. 

§ 3 Foreningens arrangementer er forbeholdt medlemmerne og deres 
pårørende, idet bestyrelsen dog kan indbyde enkeltpersoner eller 
grupper uden for foreningen, når det skønnes ønskeligt til belysning 
af et problem, eller hvor det kan være nødvendigt for at skabe det 
økonomiske grundlag for gennemførelsen af et arrangement. 

§ 4 Som medlemmer kan optages alle med et naturligt forhold til Sdr. 
Tranders. 

§ 5 Medlemskab er effektivt, når kontingent og evt. restance er betalt. 
Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage tØr en ordinær general
forsamling. 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og gælder 
et kalenderår, idet regnskabet følger kalenderåret. 

§ 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes i januar. Indkaldelse hertil skal 
ske med 8 dages varseL 
Dagsordenen er følgende: 

a. Valg af dirigent. 
b. Formandens beretning. 
c. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
d. Behandling af indkomne forslag, der skal være formanden i hænde 

senest 3 dage før generalforsamlingen. 
e. Fastsættelse af kontingent for det næste år. 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
g. Valg af revisor og suppleant for denne. 
h. Eventuelt. 
Der føres protokol over generalforsamlingen. Den skal underskrives af 
dirigenten og bestyrelsen. 
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance. 
En stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen kan forlange 

skriftlig afstemning. Der kan stemmes med fuldmagt, dog kan hvert fremmødt 
medlem kun disponere over en fuldmagt, der skal foreligge skriftligt. 

§ 7 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra behandling af spørgsmål 
vedrørende vedtægtsændringer. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i spørgsmål vedrørende lov
ændringer- herunder opløsning af foreningen- såfremt 2/3 af medlem
merne er til stede under afstemningen. Er en generalforsamling med 
spørgsmålet om foreningens ophævelse på dagsordenen ikke beslut
ningsdygtig p.g.a. for ringe fremmøde, kan en ny generalforsamling, 
indkaldt til 14 dage efter, med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte 
vedtage foreningens opløsning. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 2 bestyrelsesmed
lemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det. 
Almindeligt møde indkaldes af bestyrelsen. 

§ 9 Bestyrelsen består af7 medlemmer, der i videst muligt omfang skal 
repræsentere beboersammensætningen i Sdr. Tranders. Mindst 3 skal 
være kvinder. 
Bestyrelsen vælges for 2 år. De 3 er på valg i "lige" år, de 4 i "ulige" år. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder 
formand og næstformand, er til stede. 
På bestyrelsens møder føres beslutningsprotokoL 
I økonomiske anliggender tegner formanden og kassereren foreningen. 

§IO Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af afgrænsende emner. 
De derved opnåede resultater skal snarest forelægges bestyrelsen. 

§ Il Beslutter en generalforsamling at opløse foreningen, skal dennes 
eventuelle midler anvendes til opgaver, der er i overensstemmelse med 
foreningens formål. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i januar 1975. 

Genoptrykt februar 2000. Bestyrelsen. 


