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VEDTÆGTER
FOR
KARBY KUBER
§ 1 – Foreningens navn og hjemsted
Den almennyttige forenings navn er, Karby Kuber, beliggende på Ørndrupvej 50, 7960 Karby.
§ 2 - Formål
Foreningen Karby Kubers formål er at drive, vedligeholde og opretholde et almennyttigt forsamlingshus i Karby, herunder at fungere som lokalt forsamlingssted for møder, arrangementer og
fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssigt, idrætslig og selskabelig art.
§ 3 – Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle såvel fysiske som juridiske personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 4 – Økonomi
Foreningen Karby Kubers hovedaktivitet er at forestå driften af forsamlingshuset.
Forsamlingshusets økonomi tilvejebringes ved udlejning af lokaler, kontingenter, serviceydelser,
salg og donationer m.m., alt i det omfang dette af hensyn til kommunalfuldmagten er legalt.
Endvidere kan tilvejebringelse ske ved at søge kommunale tilskud og øvrige tilskud, som Karby
Kuber er berettiget til. Endelig kan der ske tilvejebringelse ved ansøgning til fonde og lignende.
Der føres regnskab over Foreningen Karby Kubers aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære generalforsamling påført samtlige
bestyrelsesmedlemmers underskrift samt påtegning fra revisor.

§ 5 - Støtte eller udlodning til enkeltpersoner
Foreningen Karby Kubers formål er at være til gavn for almenvellet, hvorfor der ikke på noget
tidspunkt kan ske begunstigelse af enkeltpersoner i form af tilskud, som sparer den enkelte for
udgifter.
Endvidere kan der ej heller ske udlodning, som vil kunne tilføre enkeltpersoner økonomisk gevinst.
§ 6 – Hæftelse
Foreningen Karby Kuber hæfter alene med foreningens formue. Der påhviler ikke det enkelte
medlem eller medlemmer af bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.
§ 7 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der holdes hvert 2. kvartal i året en ordinær generalforsamling med mindst følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens årsberetning
Aflæggelse af årsrapport
Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel enten ved annoncering i den lokale dagspresse eller ugeavis eller ved indkaldelse til hvert enkelt medlem enten ved almindelig post eller
ved fremsendelse af indkaldelse til en af medlemmet i forvejen oplyst e-mailadresse.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes overfor bestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal i det år, forslaget ønskes behandlet.
§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og på samme
vis som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling, og skal afholdes efter en til bestyrelsen
skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest 4 uger efter, at
en sådan begæring er modtaget.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, dog med respekt af det §§ 12 og 13 anførte. Den til enhver tid lovlige indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

2.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
§ 9 – Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kassere og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige
for foreningens drift.
Bestyrelsen er berettiget til at oprette underudvalg til varetagelse af specifikke opgaver.
§ 10 – Tegningsregel
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkelte personer prokura.
§ 11 – Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor, der vælges for
et år ad gangen på generalforsamlingen.
§ 12 – Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling hvor 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for efter forudgående behørig indkaldelse, jfr. § 7. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan holdes 4
uger efter den første, hvilken generalforsamling endeligt kan gennemføre vedtægtsændringerne
med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Vedtægternes §§ 2, 4, 5, 12 og 13 kan ikke ændres uden Morsø Kommunes godkendelse.
§ 13 – Beslutning om foreningens opløsning
Foreningen kan opløses med samme majoritets beslutning som kræves til gennemførelse af vedtægtsændringen.

3.

I det tilfælde, at Foreningen Karby Kuber opløses, og hvor der ikke sker fusion med et andet forsamlingshus, et lokalt samlingssted eller andet lignende almennyttigt formål, stilles eventuelle
overskydende midler til rådighed for almenvelgørende formål i lokalområdet.
Det er den opløsende generalforsamling, der fastsætter hvem, der skal forestå den økonomiske
afvikling og fordelingen af midlerne. Udlodning til foreningens medlemmer eller til goder forbeholdt disse kan ikke forekomme.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Karby, den

4.

