
Vedtægter  

  For SKALS BORGERFORENING 

1. Foreningens navn er SKALS BORGERFORENING 

2. Foreningens formål er at knytte byens borgere sammen i fælles interesser og virke fremmende for 

enhver sag, der kan gavne byens næringsliv, på anden måde virke udviklende p byen. 

 

3. Som medlem optages alle i Skals og omegn boende. Der betales intet indmeldelsesgebyr. Udmeldelse 

må ske ved henvendelse til bestyrelsen. Restanter der skylder over et års kontingent, betragtes som 

udmeldt. Det årlige medlemsbidrag fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves helårligt. 

 

4. Efter enstemmig forslag fra bestyrelsen udnævnes på generalforsamlingen personer, der står i særligt 

fortjenstfuld forhold til foreningen til æresmedlem. 

 

5. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær 

generalforsamling kan til enhver tid afholdes efter ønske af bestyrelsen, eller ved skriftlig anmodning 

fra mindst 1/3 af medlemmerne. Samtlige generalforsamlinger skal bekendtgøres med mindst 14 dages 

varsel. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og protekolfører 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og revisor. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Eventuelt 

 

6. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år af gangen og afgår hvert år skiftevis med 2 og 3. 

Endvidere vælges 2 revisorer for 2 år af gangen, dog således at den ene afgår det ene år, og den anden 

det andet år. Der vælges tillige hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv. 

 

Bestyrelse er bemyndiget til at nedsætte udvalg. 

Udvalgsformænd indbydes til bestyrelsesmøder, ligesom formanden indbydes til udvalgsmøder. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede ved indvarslede 

møder. Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Den er ansvarlig overfor generalforsamlingen, for 



hvilken den årligt aflægger regnskab. Pantsætning og låntagning, samt køb og salg af fast ejendom skal 

vedtages på en generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden inden 8 før 

generalforsamlingen afholdes. 

  

8. Lovændringer kan foretages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, når mindst halvdelen af 

medlemmerne er til stede. En påfølgende lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling kan ved 

simpel stemme flertal vedtage lovændringen. Foreningen kan opløses, når det vedtages på en 

generalforsamling med 2/3 af foreningens medlemmer. I så tilfælde anvendes foreningens midler efter 

generalforsamlingens bestemmelse. 

 

Vedtaget den 9. marts 1983, og ændret den 2. marts 1993  


