
Forslag til vedtægter for:                                            (Tilrettet efter Forsamlingsgården Sundeved)

NOTMARK FORSAMLINGSGÅRD
§ 1 Foreningens navn er ”Notmark Forsamlingsgård” med 
hjemsted i Sønderborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål er 
at drive et kulturelt og socialt samlingssted midt på Als, 
at holde bygninger og omgivelser i god stand for 
brugerne, og støtte og samarbejde med lignende steder i 
landområderne i Sønderborg Kommune.

§ 3 Enhver borger, institution, forening m.m. kan melde 
sig ind i ”Notmark  Forsamlingsgård”
Medlemskab tegnes for et år ad gangen og giver 
stemmeret (et medlemskab giver en stemme) på den 
årlig generalforsamling.

§ 4 Foreningens midler tilvejebringes ved indtægter ved 
udleje af lokaler, mad, aktiviteter på stedet, tilskud fra 
fonde, offentlige myndigheder, foreninger og 
enkeltpersoner.
Bestyrelsen kan ansætte personale/bestyrer til den 
daglige drift. 
Bestyrelsen kan bestemme, at der kan opkræves en 
afgift for benyttelse af lokaler m.v. Disse bestemmelser 
skal til enhver tid være i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning. 
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens 
forpligtelser, herfor hæfter alene foreningens formue.

§ 5 Generalforsamlingen, der består af foreningens 
medlemmer, har med de i vedtægterne fastsatte 
grænser den øverste myndighed i foreningen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 
15. marts, og indkaldelse til generalforsamling skal ske 
med mindst 14 dages varsel ved offentlig annoncering og 
opslag. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af forslag til budget.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge lovene.
8. Eventuelt.
Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være bestyrelsen i 
hænde senest en uge før generalforsamlingens 
afholdelse.
Dirigent og referent og et bestyrelsesmedlem 
underskriver referatet for generalforsamlingen.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år af gangen.
Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. En suppleant 
afgår i lige år, og en i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, 
kasser, sekretær samt øvrige poster.
Konstitueringen foregår hvert år.

Alle afstemninger foregår ved almindelig stemmeflertal.
Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 flertal blandt de 
fremmødte.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 
såfremt det begæres af:
1. Formanden.
2. Et flertal af bestyrelsesmedlemmer.
3. 25% af foreningens medlemmer.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 
ved offentlig annoncering, eks på hjemmesiden og 
emailliste og opslag med mindst 1 uges varsel med 
angivelse af dagsorden.

§ 8 Bestyrelsen har under ansvar for 
generalforsamlingen den daglige ledelse, herunder 
også for bygningernes vedligeholdelse.
Bestyrelsen eller medlemmer kan ikke få udbetalt 
overskud eller procenter af foreningens aktiviteter.
Formanden og næstformanden (i dennes fravær 
kassereren) tegner i fællesskab foreningen.
Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med en eventuel 
bestyrer, regler for udlån/leje af foreningens lokaler, 
under skyldig hensyn til reglerne i den til enhver tid 
gældende lovgivning.
Bestyrelsen/bestyreren har ret til at afslå en ansøgning 
om et arrangement, der skønnes at være i 
uoverensstemmelse med formålsparagraffen eller 
medlememrnes etik.
Bestyrelsen eller generalforsamlingen må ikke uden 
godkendelse indgå engagementer, der kan forpligte 
Sønderborg Kommune økonomisk.
Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden, er 
beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer er tilstede.
Over bestyrelsesmøderne føres en protokol. der under-
skrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmed-
lemmer. Der afholdes mindst kvartalsvise møder.

§ 9 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For 
foreningens kasse – og regnskabsvæsen fastsættes et 
særligt regulativ.

§ 10 Generalforsamlingens beslutning om vedtægts-
ændringer jf. §6 træder i kraft 14 dage efter general-
forsamlingen.

§ 11 Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær 
generalforsamling. For at en opløsning skal være 
gyldig, skal 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 
stemme for forslaget og vedtages på to uafhængige 
generalforsamlinger.
I tilfælde af opløsning tilbagebetales indbetalte 
folkeaktier og andre fondsmidler efter aftale i 
ansøgningen. Resten foreningens midler tilfalder 
Sønderborg Kommune.
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