
          Vedtægter for Tåstrup Forsamlingshus 

 
§ 1.  Foreningens navn er Tåstrup Forsamlingshus og Beboerforening, og dens hjemsted er i Tåstrup-Feldballe. 

 

§ 2.  Foreningens formål er: 

      - at drive forsamlingshuset i Tåstrup, og at tilstræbe en god og forsvarlig brug af dette, 

        så man ikke ukritisk udlejer forsamlingshuset til foreninger og sammenkomster af tvivlsom art, men fortrinsvis  

        udlejer forsamlingshuset til kulturelle formål; 

      - at varetage lokalområdets interesser samt fremme trivsel og fællesskab beboerne imellem. 

 

§  3. Medlemmer af foreningen er alle, som har betalt kontingent. 

 

§ 4.  Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og opkræves en gang 

        årligt. 

 

§ 5.  For skadesløs betaling samt forrentning af lån, såvel som øvrige forpligtelser hæfter foreningens medlemmer 

        med den indskudte kapital. 

 

§ 6.  Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Hvis der er flertal på en general-      

        forsamling/ ekstraordinær generalforsamling, kan dette antal (7) nedsættes til indtil 5 medlemmer. Disse vælges 

        på den ordinære generalforsamling. Valget gælder 2 år, dog således at henholdsvis 3 og 4 (2-3) betyrelses-   

        medlemmer afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Samtidig med valg af bestyrelse vælges 2 suppeanter, 

        henholdsvis 1. og 2. suppleant. Endvidere vælges 2 revisorer som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. 

        Valg af suppleanter og revisorer gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. 

 

         Bestyrelsen vælger på et møde afholdt senest 1 uge efter generalforsamlingen, formand,  næstformand, kasserer  

         samt sekretær. I øvrigt afholdes bestyrelsesmøder når formanden  indkalder dertil eller når mindst 3 af besty-  

         relsesmedlemmerne forlanger det. Der skal føres en forhandlingsprotokol over generalforsamlingens og  

         bestyrelsens forhandlinger. Protokollen føres normalt af sekretæren. 

 

         Den samlede bestyrelse repræsenterer foreningen i alle offentlige og retslige forhold, og den er bemyndiget til  

         med forpligtende virkning for foreningen og det dermed forbundne ansvar for medlemmerne, at optage lån og 

         give pant i foreningens ejendom med tilbehør og i øvrigt til at foretage alt, hvad den måtte skønne stemmende  

         med foreningens tarv. Alle beslutninger på bestyrelsesmøderne træffes i tilfælde af  uenighed ved afstemning 

         med almindelig stemmeflertal som det afgørende. Det påhviler kasseren at føre et nøjagtigt regnskab over  

         foreningens indtægter og udgifter. 

    

§ 7.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling  skal afholdes hvert år i   

         januar eller februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, der 

         er pligtig til at indkalde den, når mindst 1/5 af bestyrelsen fremsender skriftlig anmodning herom. Indvarsling 

         sker ved opslag og/eller annonce i dagspressen mindst 8 dage før generalforsamlingen. På den ordinære general- 

         forsamling skal aflægges beretning samt regnskab, foretages valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt    

         revisorer. Alle valg sker skriftligt eller ved håndsoprækning. Forslag som ønskes behandlet må være bestyrelsen 

         i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af foreningen  

         over 18 år. 

 

§ 8.   Foreningens love og vedtægter kan kun ændres såfremt ændringen vedtages på den ordinære generalforsamling,  

         samt en derefter ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsordenen er vedtægtsændring.  

         På generalforsamlingen skal 3/5 af de stemmeberettigede stemme for ændringen. Beslutning om ophævelse af  

         foreningen træffes af generalforsamlingen. Eventuelle aktiver skal ved evt. ophævelse anvendes til velgørende  

         formål i foreningens hjemstedsegn. 

 

Ajourført den 21. februar 2014 af Per Kejser-Andersen, formand. 


