
Vedtægter for Stenderup og Omegns Borgerforening 
§ 1. 

Foreningens formål er at varetage og fremme beboernes interesse og tarv i Stenderup og dens omegn, og 
sørge for at fremme ethvert foretagende der skønnes at ville tjene til byens borgeres vel. Endvidere kan 
foranstaltes selskabelige sammenkomster for medlemmerne. 

Foreningen er upolitisk. 

§ 2. 

Som medlemmer kan optages enhver borger der er bosiddende i Stenderup og omegn. Bestyrelsen kan 
dog optage udensogns beboere der har naturlig tilknytning til Stenderup. Medlemmernes børn betragtes 
som hørende til familien indtil det fyldte 18. år. 

§ 3. 

Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves helårlig forud af 
foreningens kasserer, første gang ved indmeldelsen, eller i juli kvartal. Udenbys gæster kan indføres ved et 
medlem efter forudgående anmeldelse og godkendelse af bestyrelsen. Et udtrådt eller slettet medlem har 
intet krav på foreningen. 

§ .4 

Et hvert medlem er berettiget til, når det sker skriftlig til formanden, at indgive andragende. Stille 
forespørgsler og fremsætte forslag, der da skal tages under behandling af bestyrelsen i det næste 
bestyrelsesmøde, og senest 8 dage derefter give vedkommende medlem skriftlig underretning om 
resultatet af forhandlingen. 

§ 5. 

Et aktivt medlem kan modtage valg til foreningens tillidshverv, og genvalg kan finde sted. 

§ 6. 

Forslag, der er af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes 8 dage forinden til 
formanden. 

§ 7. 

Den øverste besluttende myndighed er hos generalforsamlingen, som afholdes hvert år i  4 kvatal efter 
forudgående 14 dages varsel. 

Ved generalforsamlingen fremlægges regnskab, forhandlingsprotokol, og andre foreningen vedrørende 
sager afgøres. 

Ekstra generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når det skriftligt til 
formanden forlanges af mindst 15 medlemmer. 

Ekstra generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter begæring 
herom. 



§ 8. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal jfr. Dog § 14. 

§ 9. 

Forandring af vedtægterne eller tillæg til disse kan kun ske, når det vedtages på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med simpelt flertal. Disse generalforsamlinger kan afholdes med 14 dages 
mellemrum. 

§ 10. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og 
kasser. Valget af bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, således at 3 afgår på ulige årstal og  4 afgår på lige 
årstal. Suppleanter vælges hvert år. Endvidere vælges 2 revisorer for 2 år. En afgår hvert år. Alle valg 
foregår ved skriftlig afstemning, såfremt det forlanges. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig i væsentlige sager, som ikke kræver generalforsamling. For at 
beslutninger kan vedtages skal der være enighed blandt fem fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 

§ 11. 

Bestyrelsen administrer foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet. 

§ 12. 

Forhandlingerne ved generalforsamlingen ledes af dirigent. Alle beslutninger afgøres ved stemmeflertal. 

§ 13. 

Foreningens pengemidler indsættes i en sparekasse eller bank, når kassebeholdningen overstiger 500 kr. 

§ 14. 

I tilfælde af foreningens opløsning tager generalforsamlingen i dens sidste møde bestemmelse om 
anvendelse af foreningens midler, og opløsning kan kun finde sted, når halvdelen af foreningens midler, og 
opløsning kan kun finde sted, når halvdelen af medlemmerne er mødt, og 2 /3 af de mødte stemmer for. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. juli 1937 med ændring på generalforsamlingen den 11. 
juni 1979 0g den 5. september 1979. Og den 4. november 2014 

 

   


