
 

 

VEDTÆGTER FOR STARUP SOGNS 

BORGERFORENING 

  §1 
Foreningens navn er STARUP SOGNS BORGERFORENING. 

  

   §2 

Foreningens formål er at varetage de interesser, der måtte være for Starup Sogns borgere, dels til 

offentlige myndigheder og dels ved afholdelse af selskabelige sammenkomster i sognet. 

  

   §3 

  

   §3a 

 

I foreningen kan optages enhver i sognet fastboende. 

  

Udnævnelse af æresmedlemmer 

Den siddende bestyrelse kan til enhver tid udnævne et medlem af Borgerforeningen som 

æresmedlem. Æresmedlemmet skal være en person, der har været igangsætter og en ildsjæl 

for sognet. Dette vurderes af den siddende bestyrelse. 

Titlen bæres for resten af livet og medfører gratis medlemskab af Borgerforeningen. 

     §4 

  

Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. 

  

     §5 

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Disse vælges ved almindelig stemmeflerhed 

på den årlige generalforsamling, som skal afholdes i november måned. Valget gælder for to år ad 

gangen, og der afgår skiftevis to og tre medlemmer. 

  

     §6 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Afgående bestyrelsesmedlemmer 

kan nægte at modtage genvalg. Medlemmernes ægtefæller har stemmeret, og alle valg foregår 

skriftligt, såfremt et medlem ønsker dette. 

  

     §7 

 Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering senest otte dage før afholdelsen. 

 

 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer Valg af skriftfører 



 2. Formandens beretning 

 3. Kassererens beretning 

 4. Indkomne forslag 

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter 

 6. Valg af revisor + revisorsuppleant 

 7. Eventuelt 

  

        §8 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved 

lovændringer skal dog mindst en tredjedel af medlemmerne være mødt. Er dette ikke 

tilfældet, kan lovændringer vedtages på en generalforsamling, som er beslutningsdygtig 

uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved lovændringer kræves to tredjedels flertal. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter begæring fra bestyrelsen, eller fra 

begæring fra mindst ti medlemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som til ordinær 

generalforsamling. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 
 

        §9 
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

  

        §10 

Bestyrelsen fordeler arbejdet mellem sig, men kan dog nedsætte udvalg, hvori foreningens 

medlemmer har pligt til at tage sæde. 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, som skal være anbragt i et pengeinstitut. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve og pantsætte, samt afhænde fast ejendom. 

I tilfælde af foreningens opløsning, som skal foregå efter samme regler som ved 

lovændringer, råder generalforsamlingen over foreningens midler. 

Foreningens formue vil blive fordelt til sognets fritids- og kulturliv. 

 

 

  

 Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. November 2013. 

Starup-Tofterup  
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