
Love/ vedtægter for Hejnsvig Borgerforening. 
 

§ 1. Foreningens navn og formål. 

Foreningens navn er Hejnsvig Borgerforening. Foreningens formål er at skabe sammenhold blandt 

borgerne ved afholdelse af arrengementer. 

§ 2. Optagelse af medlemmer. 

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er fastbosidende i Hejnsvig by eller opland. 

§ 3. Kontingent. 

Stk. 1: 

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.  

Medlemsskabet er tabt, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 2 måneder efter påkrav. 

Stk 2: 

Æresmedlemmer, som udnævnes af bestyrelsen, fritages for kontingent. 

Udnævnelse til æresmedlem skal føres til protokol. 

§ 4 Bestyrelsen. 

Stk 1.: 

Beststyrelsen består af 7 – 9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Valget gælder i 2 

år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Et medlem, som er på valg, kan nægte at modtage valg de næste 2 år. 

Stk 2: 

Valget foregår ved skriftlig afstæmning eller håndsoprækning. 

Stk 3: 

Der foretages endvidere valg af 2 supplander for bestyrelsen samt revisor og en supplant, der 

afgår skiftevis. 

§ 5. generalforsamling. 

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden 1. april. 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 



4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af Supplanter. 

6. Valg af Revisor/ supplant 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering i Ugeavisen eller ved opslag mindst 14 dage før 

afholdelse. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Ved lovændring skal dog 

mindst en trediedel af medlemmerne være mødt. Er der ikke mødt en trediedel, kan lovændringer 

vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 stemmer af de fremmødte. 

Eksraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller mindst 10 medlemmer skriftlig 

forlanger det. Ekstraordinær genneralforsamling indvarsles på samme måde som ordinær. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftlig til formanden, inden 4 

dage før dens afholdelse. 

§ 6 Foreningens drift. 

Formanden leder foreningens daglige drift og fører korresondancen. 

Kasseren fører regnskabet og fremlægger et revideret regnskab og status ved generalforsamlingen 

og har alene fuldmagt til foreningens konti. 

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. 

Sekretæren fører forhandlingsprotokol ved møder og generalforsamling. 

§ 7 Foreningens opløsning. 

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

foreningens midler overdrages til ligestillet eller driftig forening i Hejnsvig. 

Denne lovændring erstatter tidligere vedtagne love. 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31 marts 2008. 


