Vedtægter for
Hørning og Omegns Borgerforening

§1
Foreningens formål er:
• At styrke det lokale sammenhold
• Gennem sin bestyrelse at varetage lokalsamfundets interesser.
§2
Foreningens navn er: ”Hørning og Omegns Borgerforening” og hjemstedet er
Hørning, 8960 Randers SØ.
§3
Som medlemmer i foreningen kan optages enhver person over 18 år i
foreningens naturlige område.
§4
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Generalforsamlingen kan beslutte at give nedslag i kontingentet til pensionister.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden den. 1.marts.
Indvarsling sker gennem opslag omdelt til byens husstande, ophængt på
opslagstavlerne samt annoncering på byens hjemmeside Hørningby.dk
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Afstemningen er skriftlig, såfremt blot et medlem kræver det.
Ordinær generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Evt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder
anledning dertil, og i øvrigt såfremt mindst 10 medlemmer skriftligt har anmodet
bestyrelsens formand om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeretten er
personlig og kan udøves ved fuldmagt – dog maksimalt en fuldmagt pr.
fremmødt medlem.

Vedtægtsændringer skal fremgå af dagsorden og skal have 2/3 flertal blandt de
fremmødte.
Forslag fra medlemmer til vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt inden
1. januar og bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtagelse om opløsning af foreningen skal dog ske på to efter hinanden afholdte
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Alle andre vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal.
§6
Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse, bestående af 6
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen – dog er 2 af
medlemmerne på valg efter det 1. år.
Medlemmerne er pligtige til at modtage valg som bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og revisorer.
Genvalg kan finde sted, men et tidligere medlem kan nægte at modtage genvalg
i de første 3 år.
Der vælges 2 suppleanter, således at den suppleant, der opnår flest stemmer,
først indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem går i utide.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der nedsættes underudvalg i det omfang bestyrelsen finder fornødent. I hvert
underudvalg sidder der mindst et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter forudgående
behandling og beslutning på en generalforsamling.
§7
Såfremt foreningen efter reglerne om ændring af vedtægterne vedtager at opløse
foreningen, sælges foreningens aktiver på bedste måde og evt. overskud fordeles
efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige formål i foreningens
område.
§8
I tilfælde hvor foreningen varetager lokalsamfundets interesser, repræsenteres
det af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene er formanden, subsidiært
næstformanden.
Vedtaget på generalforsamling den 22. febr. 2009.
Ændring i §5 er vedtaget på generalforsamling den 28. febr. 2016.

