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                  Love for Græse- Sigerslevvester Foredragsforening 

Stiftet 1891 

 

§ 1 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Græse gamle skole. 

 

§ 2 Formål 

For at samle og styrke fællesskabet blandt foreningens 

medlemmer, arrangeres foredrag af almen oplysende 

karakter. Der kan desuden arrangeres fester og udflugter. 

 

§ 3 Medlemmer 

Enhver person kan optages som medlem. Optagelse og 

udmeldelse kan finde sted til enhver tid ved henvendelse 

til foreningens kasserer. 

 

§ 4 Kontingent 

Kontingent for en sæson fastsættes af bestyrelsen på 

dennes konstituerende møde. 

 

§ 5 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 

august eller september måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Valg af revisor og en suppleant 

7.  Eventuelt 

 



§ 6 Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i foreningens 

hjemmeside, samt til alle foreningens medlemmer via mail/almindeligt 

brev, senest to uger før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal sendestil formanden senest tre dage før. 

 

§ 7 Afstemning på generalforsamling 

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt flertal, 

lovændringer kræver dog 2/3 flertal. Stemmeret har alle medlemmer, 

der ikke er i kontingentrestance og kun ved personlig fremmøde.  

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller ti 

medlemmer forlanger det. Begæring herom afgives skriftligt og 

begrundet til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen 

afholdes senest fire uger efter formanden har modtaget anmodningen. 

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 

§ 9 Bestyrelsens konstituering og afstemning 

Bestyrelsen består af mindst10 medlemmer og højst 14 medlemmer. 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer, sekretær og 

fanebærer. I sager med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

     

§ 10 Valg af bestyrelse m.v. 

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert 

år. Det samme gælder 4 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. 

Revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted til 

alle poster. 

 

§ 11 Kassererens forpligtelser 

Det tillades ikke kassereren at udbetale penge af foreningens kasse uden 

at modtage kvittering. Dispositioner med hensyn til anbringelse af 

foreningens formue skal forelægges den samlede bestyrelse. Kassereren 

er pligtig til at fremlægge regnskab og kassebeholdning, hvis 

revisorerne forlanger det. 

 

 

 

§ 12 Bestyrelsesmøder og referater 

Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte som formanden 

eller fire bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Såvel ved 

bestyrelsesmøder som ved generalforsamlinger føres en 

forhandlingsprotokol. Formanden indkalder til 

bestyrelsesmøde med mindst en uges varsel samt 

bestemmer tid og sted. Formanden leder møderne. 

 

§13 Foreningens regnskabsår 

Foreningens regnskabsår er fra august til august. 

 

§14 Foreningens tegningsret 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden 

og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. 

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 

ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, 

herunder indkassering af kontingent samt betaling af 

regninger. Kassereren og formanden råder over 

foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til 

foreningens konti, samt indgå aftale herom. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen 

personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

foreningen. 

 

§ 15 Foreningens nedlæggelse 

Nedlæggelse af foreningen skal forelægges på den 

førstkommende ordinære generalforsamling under pkt. 4 

på dagsordenen og skal annonceres i indkaldelsen. 

Foreningen kan nedlægges ved almindelig flertal blandt 

de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. 

Vedtages nedlæggelsen, skal generalforsamlingen 

beslutte, hvordan evt. formue anvendes. 

 


