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§1
Formålet med foreningen er at bevare forsamlingshuset som et almennyttigt
samlingssted for byens og omegnens beboere hvori der kan holdes møder og andre
aktiviteter som kan fremme Enslevs vækst og fremgang. Og at der skal kunne
afholdes private samt foreningsmæssige sammenkomster.
§2
Det økonomiske grundlag dannes ved tegning af medlemmer til et fast årligt
kontingent, som skal kunne dække den daglige drift. Overskuddet af udlejning og
andre aktiviteter går til vedligeholdelse og eventuelle nye investeringer i huset.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§3
Medlemmerne hæfter ikke for eventuel gæld i foreningen, da det alene er foreningens
ejendom matr. 34, Enslev by og sogn, som hæfter for gælden.
Ved eventuel nedlæggelse af foreningen skal den siddende bestyrelse sørge for at
overskydende midler udelukkende fordeles til almennyttige formål.
§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens
anliggender, og for den står bestyrelsen til ansvar for trufne beslutninger. Eventuel
nedlæggelse af foreningen skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
§5
Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer + mindst 1 suppleant, som vælges på den
ordinære generalforsamling for 2 år. Dog således at 4 medlemmer vælges i lige årstal
og 3 medlemmer +1 suppleant vælges i ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 30 dage efter generalforsamlingen, med
formand og kasserer.
Regnskabet afsluttes 30. juni. Det revideres af 2 revisorer, der vælges af
generalforsamlingen for 2 år med 1 hvert år + 1 suppleant.
Regnskabet fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.
§6
Generalforsamlingen fastsætter priser på udlejning af forsamlingshus, service, stole,
borde m.m.

§7
Stemmeret har alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, dog højst 2 pr.
husstand.
Udmeldelse af foreningen sker når kontingent ikke er betalt.
§8
Ethvert medlem af forsamlingshuset kan vælges til bestyrelsen.
§9
Ændring af vedtægter sker på generalforsamlingen med almindelig flertal, uden at der
skal afholdes yderligere generalforsamlinger.
§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens samlede medlemmer indgiver
begæring herom.
I så fald, hvor ekstraordinær generalforsamling indkaldes af medlemmerne, må
begæring være ledsaget af motiveret forslag til behandling på generalforsamlingen.
Mindst 75% af underskriverne er i så fald pligtig til at give møde.
Generalforsamling bliver bekendtgjort i omdelt folder og opslag i huset.
Til ekstraordinær generalforsamling må indkaldelse ske pr. telefon eller brev til
medlemmerne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.
Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsorden på de ordinære
generalforsamlinger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af ordstyrer
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg
Fastsættelse af priser på udlejning
Kontingent
Eventuelt
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