Vedtægter for Ulfborg Borgerforening

Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede
Ulfborg Borger & Håndværkerforening.
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme Ulfborg-borgernes interesser, herunder fremme handel, håndværk
og industri, og social trivsel, samt arbejde for udbredelse af kendskabet til byen til gavn for
foreningens medlemmer.
§ 3 Medlemsforhold
A.
Adgang til at søge optagelse i foreningen står åben for enhver myndig, fastboende person i Ulfborg
og omegn.
B.
Bestyrelsen kan endvidere ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil,
selvom vedkommende ikke måtte opfylde de foranstående betingelser. Bestyrelsens afgørelse om
optagelse/ikke optagelse kan gennem et medlem indankes for foreningens ordinære generalforsamling
C.
Anmodning om optagelse rettes til et medlem af bestyrelsen. Udmeldelse af foreningen sker ved
skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der betales fuldt kontingent for det år, hvori udmeldelser sker.
Æresmedlemmer af foreningen kan udnævnes af den til enhver tid siddende bestyrelse.
D.
Et medlem har stemmeret på generalforsamlingen, når medlemskontingentet er fuldt indbetalt for det
sidst afsluttede regnskabsår.
E.
Medlemskontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves
forud. Der fastsættes evt. særligt kontingent for virksomheder for at dække aktiviteterne for virksomhederne.
F.
Foreningernes regnskabsår er kalenderåret.
§ 4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer 2 år ad gangen, og afgår skiftevis med 3 eller 4. Bestyrelsen har 2 suppleanter.
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§ 5 Revisorer
Til at revidere årsregnskabet vælges på generalforsamlingen l registreret eller statsautoriseret revisor,
eller alternativt 2 revisorer og 1 suppleant.

§ 6 Udvalg
Bestyrelsen udpeger hvert år et antal bestyrelsesmedlemmer, som skal fungere som formænd for
foreningens faste udvalg:
Markedsudvalg (afvikling af Ulfborg Marked)
Gadeudvalg (vedligeholdelse og udsmykning)
Erhvervsudvalg (butik/håndværk/industri/erhvervsråd)
Aktivitetsudvalg (arrangementer/kurser/iuletræ)
Hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt kan der undtagelsesvist udnævnes en udvalgsformand
uden for bestyrelsen. En udvalgsformand, der ikke er bestyrelsesmedlem, tilforordnes bestyrelsen
med taleret, men med de for en udvalgsformand forbundne pligter m.h.t. aflæggelse af referat og
delregnskab. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsområder og mål, og tildeler hvert år udvalgene
et rådighedsbeløb som arbejdskapital. Udvalgsformanden har både det økonomiske og det
arbejdsmæssige ansvar for udvalgsarbejdet.
Bestyrelsen udpeger et medlem til lokalråd Ulfborg-Vemb samt en suppleant herfor blandt borgerforeningens medlemmer.
§ 7 Møder
A.
Bestyrelsesmøder afholdes normalt månedligt eller når formanden anser det for nødvendigt, eller når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Sekretæren indkalder medlemmerne, og udsender en
dagsorden fastsat af formanden.
B.
Udvalgsmøder indkaldes af udvalgsformanden efter behov.
§ 8 Forretningsorden
Formanden åbner og leder bestyrelsesmøder og åbner generalforsamlinger, hvorefter der vælges en
dirigent. Sekretæren fører protokollen, der efter godkendelse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for alle udvalg og foreningens midler og øvrige aktiver. På
bestyrelsesmøderne skal udvalgsformændene referere om udvalgsmøderne, så alle beslutninger fra
udvalgene indføres i borgerforeningens protokol. Kassereren modtager foreningens indtægter, her
under bidrag fra udvalgene, og fører kassebog. Såvel bestyrelsesmedlemmer som revisorer har til
enhver tid adgang til eftersyn af foreningens regnskab.
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§ 9 Regnskab
Foreningens og udvalgenes regnskabsår er kalenderåret Snarest efter årsskiftet og inden udgangen af
februar forelægges det afsluttede regnskab incl. regnskab vedrørende udvalgene for bestyrelse og
revisorer. Regnskabet revideres af de/den af generalforsamlingen valgte revisorer. Kassereren
fremlægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen.

§ 10 Generalforsamlingen
Ulfborg Borgerforenings højeste myndighed er generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år (formandens beretning, evt. beretning fra udvalgene)
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år,(herunder fastsættelse af det nye års
kontingent)
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 3 eller 4 og af suppleanter til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden l. april. Tidspunkt og sted bekendtgøres for
medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen ved annoncering i de lokale blade eller ved skriftlig
indkaldelse af hvert medlem.
Forslag til generalforsamlingen må være indsendt skriftligt til formanden inden udgangen af februar
måned.
A. Afstemninger
Der kan kun træffes afgørelse om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Alle afstemninger, såvel ved ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger og medlemsmøder, sker ved almindelig stemmeflertal
B. Valg
.
Valg til bestyrelsen foretages skriftligt i to omgange, idet der første gang er frit valg mellem samtlige
foreningens medlemmer. Alle medlemmer under 60 år har pligt til at modtage valg, dog kan et
afgået bestyrelsesmedlem frasige sig valg i en periode af 2 år. I anden omgang er der bundet omvalg
mellem de 6 henholdsvis 8 medlemmer, der har fået flest stemmer. Der føres hver gang kun så mange
navne på stemmesedlen, som valget omfatter (3 eller 4 personer).
Bestyrelsen konstituerer sig selv. De 2 medlemmer, der opnår flest stemmer uden at opnå valg,
vælges automatisk til suppleanter for en 2-årig periode. Der vælges l(første gang 2) revisorer af generalforsamlingen samt en suppleant for disse.
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§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne indgiver skriftlig
begæring til bestyrelsen herom. med angivelse af dagsorden, eller afholdes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, herunder hvis bestyrelsen skal disponere over mere end 1/3 af foreningens midler.
Indkaldelse sker på samme måde som anført i § 10, og med en frist på senest 1 uge efter bestyrelsens
modtagelse af det fremsatte krav.
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§ 12 Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når der i indkaldelsen udtrykkeligt er angivet, at vedtægtsændringer vil blive behandlet, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer herfor.
§ 13 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, der indkaldes som anført under § 11 jf. § 10. Afgørelsen kan kun træffes med
mindst 2/3 af samtlige medlemmers accept. Samme generalforsamling træffer straks beslutning om
anvendelse af foreningens midler. Dette kan ske med simpelt stemmeflertal. Foreningens midler kan
ved opløsning ingensinde overgå til andet øjemed end til borgerstandens bedste, og kan aldrig blive
genstand for deling mellem medlemmerne.
Vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2013.

