at påse, at forsamlingshusets drift og virke sker i overensstemmelse med
formålet,
at nedsætte eller godkende sammensætningen af og opgaverne for udvalg og
arbejdsgrupper, der er nødvendige for at gennemføre aktiviteterne i
forsamlingshuset.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møderne. Protokollen er tilgængelig for
byens borgere.

Vedtægter for

§ 7. Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret og forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

Den selvejende institution

Bestyrelsen udfærdiger budgetter og regnskaber for forsamlingshusets samlede
virksomhed.
§ 8. Borgernes ansvar

1. -

Borgerne og herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt for de forpligtelser, som
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forsamlingshuset indgår i. Alene Sdr. Tranders Forsamlingshus hæfter med sin formue.
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§ 9. Vedtægtsændringer
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Forslag til vedtægtsændringer skal fremg;\af en dagsorden, der udsendes til
generalforsamlingen. Der kræves et flertal på 2/3 af de tilstedeværende på
generalforsamlingen, for at et ændringsforslag kan vedtages.
§ 10. Forsamlingshusets opløsning
Beslutning om opløsning af Sdr. Tranders Forsamlingshus kræver, at mindst 2/3 af de

"Sdr. Tranders Forsamlingshus"

fremmødte borgere stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der
afholdes med mindst 14 dages mellemrum
Hvis det besluttes at opløse forsamlingshuset, skal generalforsamlingen samtidig træffe
afgørelse om, hvorledes forsamlingshusets midler, arkiver og lignende skal anvendes. Et
eventuelt overskud skal anvendes til sociale eller kulturelle formål i Sdr. Tranders landsby.

Vedtaget på stiftende generalforsamling
marts 2002.

2 J.

9. januar 1989

med senere ændring af

§1. Navn og hjems t ed.

4.

Forelæggelse af budget og aktiviteter for det kommende år

5.

Behandling af indkomne forslag

Institutionens navn er Sdr. Tranders Forsamlingshus, som er en selvejende institution med

G.

Repræsentation af nye foreninger i bestyrelsen

hjemsted i Sdr. Tranders landsby, Aalborg Kommune.

7.

Valg af3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

8.
9.

Valg af l revisor og J revisorsuppleant

§ 2. Formål.
Sdr. Tranders Forsamlingshus har til formål:

Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertaL Hver borger
over 18 år har l stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Personvalg skal foregå

at drive forsamlingshus i Sdr. Tranders, som både kan tilbyde velegnede

skriftligt, hvis 2 borgere ønsker det på generalforsamlingen.

lokaler og andre faciliteter til foreninger, interessegrupper m.v. og kan
fungere som et socialt og kulturelt samlingssted for landsbyens borgere.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

at være den ydre ramme for fritidsaktiviteter, således at enkeltpersoner og
grupper ud fra egne ønsker og behov kan udføre aktiviteter som f.eks.

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst l O stemmeberettigede

uforpligtende samvær, fritidsvirksomhed, kulturelle arrangementer,

borgere i Sdr. Tranders landsby fremsætter skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen.

undervisning og studiekredse.

Det skal fremgå af skrivelsen, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære
generalforsamling. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis

§ 3. Økonomi.

bestyrelsen finder det nødvendigt.

Midler til forsamlingshusets drift tilvejebringes ved indtægter fra arrangementer samt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst l uges varsel.

bidrag fra virksomheder, foreninger, organisationer, fonde og i muligt omfang ved tilskud
fra det offentlige. Forsamlingshuset skal driftsmæssigt alene kunne hvile i sig selv.

§ 6. Bestyrelsen

§ 4. Generalforsamling.

Tranders Borgerforening og l repræsentant for Sdr. Tranders Skytteforening. Andre

Forsamlingshusets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle borgere i Sdr.

Foreningerne udpeger selv deres repræsentanter.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer valgt af generalforsamlingen, l repræsentant for Sdr.
foreninger i Sdr. Tranders landsby opfordres til at lade sig repræsentere i bestyrelsen.
Tranders landsby har adgang. Udover byens borgere kan andre personer, der er medlemmer
af foreninger i Sdr. Tranders landsby, deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer senest 14 dage efter
generalforsamlingen. J øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Forslag skul være bestyrelsens formand i ha::ndc senest 2 uger før generulforsamlingen og

Beslutninger træffes ved <�lmindcligt stemmetlertal og i tilfælde af stemmelighed, er

offentliggøres i udhængsskabet på Sdr. Tranders Bygade.

formandens stemme udslagsgivende. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsen kan

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende faste punkter:

aktiviteter.

yde godtgørelse for dokumenterede udgifter i forbindelse med forsamlingshusets

l.

Valg af dirigent og referent.

2.

Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab for foregående kalenderår

3.

Med ansvar overfor generalforsamlingen er det bestyrelsens opgave:

