Vedtaegter for Foreningen Asferg Forsamlingshus
1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er" Asferg Forsamlingshus." Foreningens adresse er Vestergade 2, Asferg 8990 Farup.
Foreningen er hjemmehorende i Randers Kommune.
2. Formal
Foreningens formal er at drive og opretholde Asferg Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige
behov for arrangementer og faelles aktiviteter af kulturelt, foreningsmaessig og selskabelige art. Selskabets ejendom med
selskabslokaler kan udlejes til familiesammenkomster og til andre formal efter bestyrelsens bestemmelse.
3. Medlemmer
Stk. 1: Alle som har interesse i Asferg sogn og omegn i at st0tte foreningen kan blive medlemmer.
Stk. 2: Medlemskabet er personligt og daekkende for husstandens medlemmer.
Stk. 3: Medlemskabet tegnes for 2 ar ad gangen ved at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Medlemskabet
falger regnskabsaret.
Medlemmer er de, som efter denne vedtaegt har k0bt et eller flere medlemsbeviser, eller som har k0bt et eller flere
interessent-skabsbeviser under tidligere vedtaegter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne
vedtaegts rammer uanset ordlyden pa tidligere udstedte beviser. Udstedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye
medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtaegt. Medlems/ interessent-skabsbeviser kan ikke overdrages ved gave,
arv, eller pa anden made. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et arskontingent, og betaling
heraf vil herefter vasre en betingelse for fortsat medlemskab.
4. Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens 0verste myndighed. Ordinaar generalforsamling afholdes hvert ar i f0rste
kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokalavisen.
Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage f0r.
Dagsorden for ordinaer generalforsamling skal mindst indeholde f0lgende:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Forelaeggelse af det reviderede arsregnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer for 2 ar,
i ulige ar 4, i lige ar 3.
b) 1 f0rste- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 ar
c) 2 revi sorer for 1 ar
d) 1 revisorsuppleant for 1 ar
6) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.
Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger.
Dirigenten udpeger evt. stemmetaellere. Beslutninger om sager optaget pa dagsordenen treeffes ved
almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis
medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtaalles det
ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregar normalt ved de stemmeberettigedes handsopraakning. Skriftlig
afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslaede, eller hvis dirigenten sk0nner det n0dvendigt. Ved
hver afstemning kan hvert tilstedeveerende medlem (husstand) afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
eller stedfortraeder.
Ekstraordinaar generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det n0dvendigt, eller hvis
1/3 af medlemmerne skriftligt begaarer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for
medlemmerne pa indkaldelsen til en ekstraordinaer generalforsamling kan behandles der.
5. Bestyrelsen
Bestyrelsen har myndigheden til at lede foreningen indenfor nedenstaende rammer:
a) af den gaeldende retsti (stand
b) af disse vedtaegter
c) af generalforsamlingernes beslutninger
Bestyrelsen udpeger hvem, som forestar udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsaetter,
og den paser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formal. Bestyrelsen kan
afvise arrangementer og lejemal, som kunne forekomme haervaerkstruende, i strid med brandvaernsregler eller
husets formal.
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6. Bestyrelsens sammenseetning og konstituering
Bestyrelsen bestar af 7 medlemmer. De vaslges for 2 ar og afgar skiftevis i lige eller ulige ar. Bestyrelsen udpeger
af sin midte formand og kasserer, som ikke kan vaere samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden
kan ved bestyrelsesmedlemmers fravaer indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar den
er sammenkaldt efter de regler, den bar fastsat herfor, og nar mindst 4 af dens medlemmer, inklusiv indkaldte
stedfortraedende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsaetter, at et flertal af de tilstedevserende har stemt for.
Bestyrelsen lader f0re referat over de behandlede sager og de trufne beslutninger.
7. 0konomi, regnskab og revision
Regnskabsaret gar fra 1/1 til 31/12. Pa generalforsamlingen vaalges for 1 ar 2 revisorer til at revidere regnskabet
og 1 revisorsuppleant til at indtraede i en revisors fravaer. Foreningens likvide midler skal vaere anbragt i pengeinstitut.
Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Almennyttige bidrag og be!0b indbetalt for medlemskaber
kan ikke tilbagebetales.
8. Tegning
Foreningen tegnes i den daglige 0konomi af formand eller kasserer. Pantsastning, optagelse af Ian eller lignende
transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsaetter beslutning af en enig bestyrelse.
9. Haeftelse
Foreningen haefter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt haefte eller drages til 0konomisk ansvar som formand,
kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfaelde af handlinger eller undiadelser
over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne vaere personligt ansvarspadragende.
10. Medlemskab, rettigheder og pligter
Bestyrelsen farer en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Ved adresseaendring har medlemmer
pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indf0res i medlemsprotokollen. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset
kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen.
En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afg0res
endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.
11. Vedtaagtsaendringer
En generalforsamling kan behandle forslag om aendring af vedtaegten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14
dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om
vedtaegtsaendring.
Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtaegt. XEndringer i de dele af
vedtaegten, der saledes er udsendt aendringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt
flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.
12. Foreningens oplosning
Hvis bestyrelsen af 0konomiske eller andre arsager ikke laengere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes
til en generalforsamling pr brev med naermere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at fa valgt anden
bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med naermere forslag om
foreningens op!0sning og forsamlingshusets evt. afhaendelse til en ekstraordinasr generalforsamling herom, og en
oplasning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja- og nejstemmer.
13. Anvendelse af evt. midler i tilfaelde af foreningens oplosning
Ved en op!0sning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idraatshal eller lignende
almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til radighed for foreninger i lokalomradet med
formal til gavn for isaer b0rn eller aeldre. Den op!0sende generalforsamling beslutter hvem, der skal foresta den
0konomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets
medlemmer eller til goder forbeholdt disse.
14. Ikrafttraedelse
Denne vedtaegt traeder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtaegt af 31. april 1969. Med denne ny vedtaegt,
hvormed forsamlingshuset f0lger lovgivningens pabud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessentskab,
andelsselskab eller AM BA-selskab, indtraeder Foreningen Asferg Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser
og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet del identiske selskab Asferg Forsamlingshus I/S,
herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, I0s0re m.v., ligesom foreningen
med sin faste ejendom og sine andre aktiver haefter for selskabets hidtidige forpligtelser og gaeld.
Saledes vedtaget pa generalforsamlingen den 14. Marts 2012
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