Mejrup Borgerforening.
Foreningens formål er:
1.
2.

At varetage medlemmernes interesser.
At sørge for aktuelle og underholdende arrangementer

§I
Enhver husstand beliggende i Mejrup Sogn, kan blive medlem
af Mejrup Borgerforening.
Indmeldelse i foreningen sker til medlemmer af forenings
bestyrelse.
Det årlige medlemskontingent fastsættes hvert år på
foreningens generalforsamling.
§ II
Foreningen er upolitisk.
§ III
På foreningens ordinære generalforsamling vælges 5
bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer.
Alle valg kan foregå ved skriftlig afstemning.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand,
næstformand og kasserer.
Næstformanden fungerer tillige som sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Der skal i hvert udvalg være
mindst 1 medlem af bestyrelsen.
Alle valg gælder for et tidsrum af 2. år.
Bestyrelsen afgår med hhv. 2 og 3 medlemmer hvert andet år.
Der
vælges
på
hver
generalforsamling
2
bestyrelsessuppleanter.
En revisor er på valg hvert år. Der vælges hvert år 1
revisorsuppleant.
Afgående bestyrelsesmedlemmer kan nægte at modtage valg i
valgperioden.
§ IV
Formanden
har
foreningens
daglige
ledelse
og
korrespondance, ligesom han skal anvise alle udbetalinger.
Næstformanden overtager formandens pligter under dennes
fravær.
Kassereren fører regnskabet og foretager udbetalinger.
Medlemskontingent opkræves af kassereren og den øvrige
bestyrelse.
Kassereren er pligtig til at fremlægge regnskabet når
bestyrelsen eller revisorerne forlanger det.

§V
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31.
december.
Regnskabet skal forelægges på foreningens ordinære
generalforsamling og godkendes af denne.
§ VI
Dagsorden på generalforsamlingen afvikles med følgende
dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag ( skal fremsendes til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamlingen)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisor suppleant
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig
stemmeflertal, dog kræves ¾ af de afgivne stemmer til
vedtægtsændringer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen
finder det fornødent eller mindst 10 medlemmer indgiver
skriftlig begæring herom til formanden. Det meddeles
samtidig hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen
indvarsles
ved
hensigtsmæssig
avertering og med mindst 1 uges varsel.
§ VII
Foreningens medlemmer hæfter kun for deres kontingent, og
ingen anden forpligtigelse af økonomisk art påhviler dem som
medlemmer.
§ VIII
Foreningens opløsning kan kun vedtages af en
generalforsamling og 5/6 af de afgivne stemmer må være for
opløsning.
Vedtages opløsningen skal foreningens eventuelle midler
anvendes efter generalforsamlingens skøn.
Disse love er vedtaget på generalforsamlingen i Mejrup
Sognegård den 26. maj 1966 og ændret på
generalforsamlingen den 9. september 1970, den 29. oktober
1975 og 27. september 1979, 22. september 2009.

