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Vedtægter for Borgerforeningen for Græsted og Omegn 

Foreningens navn: Borgerforeningen for Græsted og Omegn 

Foreningen er stiftet 25. april 1994 

Senest revideret 11.08.2020 

Kapitel 1. Foreningens formål 

§ 1. Foreningens formål er at: 

1: Fremme kendskabet og tilknytningen til Græsted og omegn for borgerne i området og andre med interesse 
heri. 

2: Medvirke til at gøre Græsted og omegn til et aktivt og levende lokalsamfund. 

3: Afholde forskellige arrangementer af kulturel og folkelig karakter. Valg af aktiviteter sker ud fra 
medlemmernes og bestyrelsens ønsker og behov. 

4: Etablere og opretholde en formidling, af oplysninger om aktiviteter i Græsted og omegn samt anden 
aktivitet, der tilgodeser foreningens formål. 

5: Medvirke til at forskønne Græsted og omegn, samt støtte aktive kunstnere i lokalområdet. 

 

Kapitel 2. Foreningens medlemmer 

§ 2. Borgerforeningen for Græsted og Omegn er åben for alle interesserede. Nye medlemmer optages ved 
henvendelse til foreningens bestyrelse. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes 
af generalforsamlingen. 

§ 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand, næstformand eller kasserer. 
Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse af foreningen. 

 

Kapitel 3. Foreningens opbygning 

§ 4. Foreningen består af følgende organer: 

1. Generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsen. 

3. Revisor. 

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
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Kapitel 4. Generalforsamlingen 

§ 6. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, inden udgangen af april måned. Indkaldelse til ordinær 
Generalforsamling, sker mindst 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse, ved opslag på foreningens 
dertil anvendte sociale medier, og/eller ved indrykning af annonce i det lokale ugeblad, samt på mail til 
foreningens medlemmer. 

 Forslag til dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

§ 7. Stemmeret på generalforsamlingen, har et medlem pr. husstand med 1 stemme. ( 1 kontingent = 1 
stemme), samt 1 repræsentant for erhvervsdrivende/forretninger. Afgivelse af stemme kan kun finde sted ved 
personligt fremmøde, eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen. Afgørelser træffes ved simpelt 
stemmeflertal. 

§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1: Valg af dirigent og referent. 

2: Godkendelse af dagsorden. 

3: Årsberetning, herunder fremlæggelse af årsregnskab. 

4: Indkomne forslag. 

5: Handlingsplan for det kommende år. 

6: Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse. 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9: Eventuelt. 

§ 9. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når dette ønskes af bestyrelsen, eller når mere end 1/3 af 
foreningens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen. 

Kapitel 5. Bestyrelsen 

§ 10. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt 
foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år, således at der kan vælges 
4 medlemmer på de lige år og 3 medlemmer på de ulige år. 

Der vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer samt sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. For at kunne gennemføre 
konstituering, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være til stede.  

 Medlemmer af foreningen kan løbende deltage i bestyrelsesarbejdet mellem de ordinære 
generalforsamlinger, men har ved bestyrelsesmøderne ikke stemmeret. 
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§ 11. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere 
end halvdelen af medlemmerne er til stede. Formanden indkalder til et månedligt bestyrelsesmøde, og senest 
en uge inden mødets afholdelse. Undtagelsesvis kan et bestyrelsesmøde udgå, f.eks. pga. sommerferie. 
Bestyrelsesmøder kan ikke gennemføres, uden deltagelse af formanden og/eller næstformanden. 

§ 12. Formanden er foreningens repræsentant udadtil. Næstformanden varetager formandens opgaver ved 
dennes forfald. 

§ 13. Formanden og kassereren tegner samtlige foreningens økonomiske og retlige forhold, herunder optagelse 
af lån. 

 

Kapitel 6. Regnskab og revision 

§ 14. Kassereren varetager foreningens regnskab. Regnskabet løber fra den 1/1 til den 31/12. 

§ 15. Foreningens regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, der vælges udenfor bestyrelsen. 
Revisor vælges for 2 år ad gangen. Der vælges evt. endvidere hvert år en revisorsuppleant. 

 

Kapitel 7. Foreningens ophør 

§ 16. Foreningen kan kun opløses, såfremt følgende punkter er opfyldt: 

1: Opløsningen af foreningen sættes på dagsordenen til den ordinære generalforsamling under pkt. 4. 
Indkomne forslag. 

2: Mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, og mere end 
halvdelen af disse stemmer for foreningens ophør. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved 
generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor 
opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. 

§ 17. Hvis Borgerforeningen for Græsted og omegn ophører med at eksistere, tilfalder foreningens midler 
andre, af bestyrelsen udpegede foreninger i Græsted og omegn med beslægtede formål. 

 

Kapitel 8. Vedtægter 

§ 18. Der kan kun vedtages ændringer i nærværende vedtægter, såfremt følgende punkter er opfyldt: 

1: Ændringsforslaget sættes på dagsordenen til en generalforsamling med en begrundelse for forslaget. 

2: Mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget. 
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Generalforsamlingerne den 25. marts 1998 og 21. april 1999. 

Generalforsamling 28. april 2015, kapitel 6, § 14 ændret til kalenderår. 

Generalforsamling 11 august 2020, kapitel 1, punkt 1 & 3 ændret ordlyd. Kapitel 2, § 3 ændret ordlyd. Kapitel 4, 
§ 6,7,10 & 11 ændret ordlyd. Kapitel 5, § 13 fra bestyrelse til formand og kasserer. Kapitel 7, § 17 ændret 
ordlyd.  


