
Vedtægter for Foersom Borgerforening 

Foreningen er stiftet d. 26. marts 2008 

 

§1 Formål og navn 

1 Foreningens navn er Foersum Borgerforening. Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern 

kommune. 

2 Foreningens formål er at støtte det almene liv i Foersum og at varetage borgernes interesser på forskellig 

vis herunder relationer til myndigheder m.v. 

3 Foreningen indkalder til møde efter behov. 

 

§2 Medlemskab 

1 Medlemmer er alle husstande indenfor foreningens geografiske område, der ønsker det. Se 

nedenstående kort. 

 
Ønsker andre husstande udenfor afgrænsningen medlemskab kan der rettes skriftlig henvendelse til 

bestyrelsen. 

2 For medlemskab opkræves et årligt kontingent på 100 kr. pr. husstand. 

 

 



§3 Foreningens virke 

1 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. 

2 Foreningens regnskab revideres af to revisorer. 

3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ulige år vælges to medlemmer, lige år 

tremedlemmer til bestyrelsen. Herefter er valgperioden på to år. 

Suppleanten vælges for ét år af gangen. 

 Der er hvert år en revisor på valg for en toårig periode. 

4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest fjorten dage 

efter generalforsamlingen. Der føres referat over afholdte møder. 

5 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

7 Bestyrelse og revisorer er ulønnede. 

8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved flertal, når mindst tre medlemmer tilstede. 

 

§4 Generalforsamlingen 

1 ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned. 

2 Indvarsling til generalforsamlingen skal offentliggøres senest fjorten dage før. 

3 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent og referent. 

• Formandens beretning og godkendelse. 

• Regnskabsaflæggelse og godkendelse. 

• Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden skriftligt i hænde senest tre dage før. 

• Valg af bestyrelse, herunder suppleant. 

• Valg af revisorer. 

• Eventuelt. 

4 Hver husstand, der er medlem, er stemmeberettiget med max. to stemmer. 

 

§5 Vedtægtsændringer 

1 Dette kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget 

fremgår af dagsordenen. 

2 Vedtægterne træder i kraft fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages. 

 

§6 Opløsning 

1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

2 Ved opløsning nedsætter generalforsamlingen et udvalg på fem personer, der beslutter hvad 

eventuelle aktiver skal bruges til. 

 


