Vedtægter for
Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus

§1
Foreningens navn er: ”Støtteforening for SERUP FORSAMLINGSHUS”.
§2
Foreningens formål er at:
1. Støtte Serup Forsamlingshus økonomisk ved vedligeholdelse og forbedring.
2. Arrangere lotterispil, bankospil og tombola, samt eventuelt andre aktiviteter.
§3
Som medlemmer optages enkeltpersoner. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
Opkrævning sker 1 gang årligt. Intet medlem hæfter for mere end det indbetalte kontingent. Bankobeviser
og gæstekort udstedes til bankospil.
§4
Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, vælger bestyrelsen, der består af 3
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte
antal medlemmer. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 8 dages varsel. Eventuelle forslag skal skriftlig være
formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25
medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen, med angivelse af grunden.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, første gang afgår 1 ved lodtrækning.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Formandens beretning
2. Kassererens beretning
3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, som vælges for 1 år ad gangen.
6. Valg af revisor og suppleant for revisor.
§5
Regnskabsåret er lig kalenderåret.
Regnskabet revideres hvert år i februar måned, og skal fremlægges på generalforsamlingen forsynet med
såvel bestyrelsesmedlemmernes samt revisionens påtegning.
§6
Revisionen består af 1, som er valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Desuden vælges 1 revisorsuppleant.

§7
Foreningens midler skal overgå til Serup Forsamlingshus, efter nærmere aftale med Forsamlingshusets
bestyrelse. Der skal dog forblive midler i foreningen, så den kan konsolidere sig selv.
§8
I tilfælde af ophævning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle midler Serup Forsamlingshus.

________________________

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 29. april 1991

Valgt til bestyrelsen blev:
Kirsten Jensen
Erna Hansen
Per bay
Suppleant: Kjeld Møgelvang
Revisor: Birgith Jespersen
Suppleant: Dorte Almind

