
Vedtægter for Foreningen for Himlingøje Forsamlingshus 

§ 1 

Navn og hjemsted  

Foreningens navn er ”Foreningen for Himlingøje Forsamlingshus”, beliggende Himlingøje Bygade 16, 4652 

Hårlev. Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand. 

 

§ 2 

Formål 

Foreningens formål er at eje, drive, vedligeholde og opretholde Himlingøje Forsamlingshus som 

almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af 

kulturel, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art. Foreningen søger at understøtte samhørigheden og 

et aktivt fællesskab mellem områdets beboere. Foreningen er tilsluttet landsforeningen Danske 

Forsamlingshuse gennem Gamle Roskilde Amts Forsamlingshusforening. 

 

§ 3 

Medlemsforhold 

Medlemmer af foreningen er de personer, der hidtil er noteret i forsamlingshusets protokol som værende 

medlemmer. Medlemsskabet er på navn, er personligt og kan ikke overdrages. Hvert medlem har 1 

stemme. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse og evt. ekstraordinært 

kontingent samt evt. indskud fra nye medlemmer. 

 

§ 4 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden udgangen af marts måned.  Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel i den lokale 

presse, eller pr. brev, eller pr. e-mail. Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal 

indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar for at kunne komme med på dagsordenen for 

generalforsamlingen, som mindst skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning om foreningens virke 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

5. Fastlæggelse af budget for kommende år 

6. Fastsættelse af kontingent m.m. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, kan genvælges, 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 

bilagskontrollanter og 1 suppleant for sidstnævnte for 1 år 

8. Eventuelt 



 

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af 

generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere. Hvert medlem har 1 stemme. 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at 

hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt. 

Alle sædvanlige beslutninger under generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, træffes ved simpelt 

flertal af de afgivne stemmer. Beslutning om foreningens opløsning kræver dog 2/3 kvalificeret flertal af 

alle medlemmer, men hvis sådant ikke opnås, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, 

hvor et simpelt flertal af de fremmødte kan beslutte foreningens opløsning. 

 

§ 5 

Bestyrelsen / tegning 

Bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer, vælges for 2 år af generalforsamlingen. Formand og 

kasserer kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer, der ikke kan 

være samme person, og fordeler bestyrelsesopgaverne mellem sig. 

Inden for rammerne af gældende retstilstand, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger 

har bestyrelsen myndighed til at lede foreningen. Bestyrelsen beslutter hvem der, inden for budgettet, 

tegner foreningen udadtil vedrørende almindelig drift og vedligeholdelse. Økonomisk mere omfattende 

beslutninger forudsætter mindst 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, der har givet møde til varslet indkaldelse, har 

stemt derfor. Bestyrelsen udfærdiger referat over sager, behandlet på hvert bestyrelsesmøde og over 

trufne beslutninger. 

Bestyrelsen udpeger, hvem der bemyndiges til at forestå udlejningen af forsamlingshuset efter de regler, 

bestyrelsen har fastsat, og påser at udlejningen sker indenfor de rammer, som er angivet i 

forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer, der er i strid med 

brandværnsforskrifterne og afvise eller kræve lejemål afvist, hvor man frygter hærværk, eller efter 

deltagernes antal og sammensætningen kan frygte hærværkstruende tilstande. 

 

§ 6 

Hæftelse, økonomi og regnskab 

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Intet medlem, ej heller formand, kasserer, bestyrelsesmedlem 

eller bilagskontrollant, kan personligt hæfte for eller drages til ansvar for nogen økonomisk forpligtelse. 

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet kontrolleres af 2 generalforsamlingsvalgte 

bilagskontrollanter.  

Evt. overskud kan aldrig udbetales til medlemmer. Indbetalte beløb anses for almennyttige bidrag og kan 

aldrig tilbagebetales indskyderen. 

 



 

 


