
Foreningen ”Sulelængens Venner” – Vedtægter (med seneste ændringer januar 2017) 

 

Formål 

- at iværksætte kulturelle arrangementer og events (musik, foredrag, udstillinger, litteraturkredse mv.) i Samlings-

huset ”Sulelængen” på Enggaarden i Magtenbølle  

- at arbejde med og igangsætte konkrete projekter eller emner, som aktive medlemmer af foreningen er interes-

seret i at fremme. Sådanne projekter behøver ikke nødvendigvis kun at være ”kulturelle”, men kan omfatte 

projekter, som fremmer iværksætteri, bæredygtighed, social ansvarlighed, naturoplevelser mv.  

 

 

Almindelige bestemmelser  

Foreningens navn: Foreningen ”Sulelængens Venner” 

Hjemsted: Formandens adresse 

Medlemmer: Alle personer, virksomheder, foreninger og organisationer, som kan slutte op om foreningens formål, kan 

blive medlemmer af foreningen 

De der har betalt kontingent til foreningen i regnskabsåret forud for det år, hvor ordinær generalforsamling afholdes, 

har stemmeret på den ordinære generalforsamling. Desuden kan bestyrelsen godkende personer forud for ordinære ge-

neralforsamlinger som stemmeberettigede medlemmer, hvis de indbetaler kontingent i januar kvartal inden generalfor-

samlingen 

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i januar kvartal. Generalforsamling indkaldes 

med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen sender dagsorden til alle medlemmer pr. mail eller sms. Forslag fra medlem-

merne skal være formanden i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen. 

Afstemning om forslag skal ske skriftligt, hvis blot 10% af de fremmødte medlemmer ønsker det. 

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen skal normalt bestå af fem valgte medlemmer af 

foreningen. Der er i lige år 2 på valg, i ulige år 3 på valg. Der vælges desuden 1 suppleant og 1 revisor hvert år. 

Kandidater til bestyrelsen foreslås mundtligt, og vælges ved skriftlig afstemning, hvis mindst ¼ af de fremmødte med-

lemmer ønsker dette. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, og evt. sekretær. 

Kontingent: fastsættes på den årlige generalforsamling 

Ekstraordinær Generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af minimum 15 medlemmer 

eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter gyldig anmodning 

derom 

Formand og kasserer repræsenterer foreningen udadtil. 

Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved-

tægtsændringer godkendes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 

Opløsning af foreningen. Eventuel opløsning af foreningen skal godkendes af to på hinanden følgende generalforsam-

linger. Den sidste generalforsamling vedtager, hvem eventuelle aktiver skal overdrages til. Aktiverne skal overdrages 

til en forening eller institution med et almennyttigt socialt eller kulturelt formål. 

 


