
Vedtægter for Volsted og omegns borgerforening 
 

 

§1 Navn 

Stk. 1. Foreningens navn er Volsted og omegns borgerforening.  

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Volsted, Aalborg Kommune. 

Stk. 3. Foreningen ejer Volsted Forsamlingshus, matrikel 36b, Volsted By, Volsted. 

§2 Formål 

Stk. 1. Foreningen skal søge at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og sørge for, at få 

medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet, samt at afholde aktiviteter til fastholdelse af og 

udbygning af sammenholdet i området.  

Stk. 2. Formålet er desuden at bevare og udvikle Volsted Forsamlingshus, således at det kan bruges til at skabe rum og 

mulighed for lokale, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter og udlejning. 

Stk. 3 Foreningen kan overtage lokale jordlodder og grundstykker, hvis det er i overensstemmelse med §2 stk. 1 og 

såfremt de pågældende overdragelser godkendes på en ekstraordinær generalforsamling jf. §6. 

§3 Medlemskab 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver beboer i Volsted og omegn og personer med nær tilknytning til Volsted eller 

omegn.   

Stk. 2. En husstand med evt. hjemmeboende børn regnes som et medlem. 

Stk. 3. Medlemmer hæfter alene for deres kontingent, men ikke for foreningens forpligtelser. 

§4 Bestyrelse 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der afgår to hhv. tre hvert andet år. Derudover 

vælges to medlemmer som bestyrelsessuppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant, disse er alle valgt for et år 

ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer.  Formand og kasserer 

må ikke være samme person. Formand og kasserer tegner foreningen overfor offentlige myndigheder mv. I tilfælde af 

stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for to. 

Stk. 4. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer repræsentanter til de faste udvalg. De faste udvalg består af a) 

Projekt Volsted Forteby og b) Forsamlingshusudvalg.  

Stk. 5. De faste udvalg udarbejder arbejdsbeskrivelser årligt efter generalforsamlingen. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til afholdelse af aktiviteter. 

Stk. 7. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, ligesom valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar, 

når de har handlet i god tro. De kan heller ikke få del i foreningens evt. overskud. 



Stk. 8. Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang i hvert kvartal. Der føres referat over afholdte 

møder, herunder generalforsamlinger, med indføjelse af trufne beslutninger. 

Stk. 9. Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp i den udstrækning, dette skønnes nødvendigt. 

Stk. 10. Bestyrelsen kan træffe beslutning om salg af inventar eller andet løsøre. 

Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§5 Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 

inden udgangen af januar kvartal. 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i en lokal avis. Bestyrelsen kan yderligere vælge at 

indkalde personligt til alle medlemmer.  

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indgivet til formanden senest 5 dage 

før generalforsamlingen. Dog kan forslag til valg af bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleanter fremsættes direkte 

på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Eventuelt 

Stk. 5. Medlemmer over 18 år er stemmeberettigede ved personligt fremmøde. Medlemmer over 18 år er valgbare til 

punkt 6 og 7. Stemmeafgivning skal være skriftlig, når blot et medlem forlanger det. På en generalforsamling kan 

beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. Afgørelser 

foretages ved simpelt stemmeflertal, såfremt der ikke kræves særligt stemmeflertal som angivet i §11 og §12. 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne 

fremsætter ønske herom. 

Stk. 2. Anmodningen skal være skriftlig og indeholde det/de punkter, som ønskes behandlet. På en ekstraordinær 

generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de forhold, som har givet anledning til afholdelsen. 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er tilgået bestyrelsen. 

Indkaldelse finder sted som for den ordinære generalforsamling. 

§7 Økonomi 

Stk. 1. Kontingentet for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet betales forud for 

et kalenderår. 

Stk. 2. Foreningens økonomi bygger primært på salg af medlemskaber, afholdelse af aktiviteter, fundraising, 

sponsorater og udlejning af forsamlingshuset og evt. udlejning af det af bestyrelsen fastlagte inventar mv. 



Stk. 3. Desuden kan foreningen modtage gaver og bidrag, ligesom bestyrelsen skal være opmærksom på mulighederne 

for at søge støtte gennem fonde og lign. 

Stk. 4. Foreningen hæfter kun med de midler, der er i foreningen, overfor tredjemand. 

§ 8 Regnskab 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab. 

Regnskabet skal være revideret og bilag kontrolleret af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. 

§ 9 Drift 

Stk. 1. Bestyrelsen godkender betingelser og gældende takster for udlejningsvirksomheden. 

Stk. 2. Forsamlingshuset må IKKE udlejes til personer under 18 år. 

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for arbejdsskadeforsikring, for såvel lønnet som ulønnet arbejdskraft.  

§10 Lejere af forsamlingshuset 

Stk. 1. Der udarbejdes en lejekontrakt med tilhørende betingelser for hver udlejning. Denne underskrives af både lejer 

og udlejer. Denne kontrakt er bindende for begge parter. 

§11 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal efter vedtagelse på en generalforsamling, forelægges Aalborg Kommune og 

Naturstyrelsen til godkendelse. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, når disse er forelagt Aalborg Kommune og 

Naturstyrelsen til endelig godkendelse. 

Stk. 2. Vedtagelse af ændringer er betinget af, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer 

stemmer for ændringerne.  

§12 Opløsning 

Stk. 1. Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum 

afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. 

Stk. 2. Vedtagelse af opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for 

det på begge generalforsamlinger. 

Stk. 3. Evt. midler skal anvendes til alment velgørende formål i lokalområdet efter de opløsende generalforsamlingers 

bestemmelse. Der kan ikke uddeles midler til enkeltpersoner. 

Stk. 4. I forbindelse med anvendelse af §12 skal der forud for iværksættelse indhentes godkendelse fra Aalborg 

Kommune og andre klausulpartnere. 

 

 

 

 

Nærværende vedtægter er sidst revideret og godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger den 10. september 

2015 og 29. september 2015. 


