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Vedtægter for Selling Borgerforening 
§ 1. Navn 

Foreningens navn er ”Selling Borgerforening” 

 

§ 2. Formål 

a) Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som beboere, såvel i 

lokalprægede forhold som over for offentlige myndigheder. 

b) Foreningen orienterer medlemmerne om forhold af almen interesse. 

c) Foreningen kan foreslå fælles arrangementer og sammenkomster. 

 

§ 3. Medlemmer 

a) Enhver som er fast bosiddende, eller grundejer inden for Selling området, kan 

optages som medlem. 

b) Hvert medlemskab giver ved generalforsamlingen ret til én stemme pr. husstand. 

c) Medlemmernes husstand har ret til at deltage i møder, udflugter og andre af 

foreningens arrangementer. 

d) Kontingentet betales for ét år ad gangen fra 1. august til 31. juli. 

 

§ 4. Ledelse 

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningen virker gennem 

sin bestyrelse. 

 

§ 5. Generalforsamling 

a) Generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. kvartal. Generalforsamlingen skal 

indvarsles mindst 14 dage før ved bekendtgørelse herom i ”HØST” med angivelse af 

dagsorden. Alternativt udleveres indvarslingen i papirform senest 2 uger før, med 

reference til placering af eventuelle bilag, hvis de ikke husstandsomdeles med 

dagsorden. 

b) Dagsorden skal mindst omfatte: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskabet 

4. Fastsættelse af næste års kontingent 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Eventuelt 

c) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved fremsendelse til 

formandens mailadresse sellingborgerforening@gmail.com.  

d) Beslutning kan kun tages om spørgsmål, som har været anført på dagsordenen. 

e) Forslag til ændring af vedtægterne skal optages på dagsordenen og kræver mindst 

2/3 af de tilstedeværende stemmer for at blive vedtaget. 

f) Forslag til ophævelse af foreningen skal optages på dagsordenen og 

forelægges ved den ordinære generalforsamling. Hvis det her vedtages med 

mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, skal det forelægges ved en 

ekstraordinær generalforsamling mindst 8 dage senere, dog højst 30 dage 

efter, hvor forslaget afgøres ved simpelt flertal. Evt. overskydende midler ved 

en nedlæggelse af foreningen overdrages til bestyrelsen for Selling 

Forsamlingshus for støtte forsamlingshusets fortsatte drift. 

g) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 

eller 15 medlemmer fremsender et skriftligt krav herom. Eller hvis formand, 

næstformand eller kasserer ønsker at træde ud af bestyrelsen inden deres 

valgperiode ophører.  

h) Der kan stemmes ved fuldmagt – dog maksimalt én stemme pr. husstand. 

 

§ 6. Bestyrelsen 

a) Foreningens bestyrelse repræsenterer foreningen. 

b) Bestyrelsen skal mindst bestå af 3 medlemmer, som vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Dog kan formand (vælges i ulige år) 

og kasserer (vælges i lige år) ikke være på valg samme år. 

c) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

d) Formanden leder bestyrelsesmøderne. Formandens stemme er afgørende, 

hvis bestyrelsens stemmer står lige. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, 

når han/hun finder det nødvendigt, eller 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer 

er til stede. 

e) Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referat forelægges til 

godkendelse på næstfølgende møde. 

 

§ 7. Tegningsregler og hæftelse 

a) Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 

bestyrelsesmedlem i foreningen. Dette yderligere bestyrelsesmedlem må ikke 

være af samme husstand som formanden. Ved optagelse af lån tegnes dette 

eller disse af foreningens samlede bestyrelse.  

b) Formand og kasserer skal begge underskrive alle aftaler i forbindelse med 

foreningens økonomi, eller på anden måde tilse, at begge parter er bekendt 

med de økonomiske dispositioner. 

c) Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§ 8. Diverse 

a) Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal tilsendes revisor inden 

udgange af 1. kvartal. 

b) Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

c) Revisoren vælges for en 2-årig periode. 

d) Alle, der optages som medlem, skal have udleveret oplysning om placering af  

foreningens vedtægter. 


