
VEDTÆGTER
for

Viby Forsamlingshus

1. VIBY FORSAMLINGSHUS
Viby Forsamlingshus er en selvejende institution med adresse Målebakkevej 78, 5370 Mesinge og cvr. nr.
29541779.

2. FOMÅL
Institutionens formål er, at forestå udlejning af Viby Forsamlingshus, herunder virke som møde- og
samlingssted bla. indenfor folkeligt og kulturelt arbejde.

3. GENERALFORSAMLING
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen som udgøres af de stemmeberettigede.

De stemmeberettigede udgøres af sognets beboer, som er myndige.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt og inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg afdiilgent
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem pressen, herunder såvel fysiske som elektroniske
medier der er tilgængelige for de stemmeberettigede.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.

Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt, og hvert stemmeberettiget har én stemme.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Beslutning om ændring i vedtægter kræver 2/3 stemmeflertal af det fremmødte, samt at ændringsforslaget
forinden generalforsamlingen har været tilgængelig for gennemsyn.

4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 4/7 af bestyrelsen ønsker det. Indvarsling sker som til
en ordinær generalforsamling.

5. BESTYRELSE
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Side 1 af 2



Medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen ved almindeligt stemmeflertal. Hvert år afgår efter
tur medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, næstformand,
kasserer og sekretær.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes på formandens foranledning når mindst 4 gange årligt. Ekstraordinært
bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis 4 medlemmer begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved almindeligt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over beslutningsmøderne
føres en beslutningsprotokol.

6. DAGLIG DRIFT OG TEGNINGSREGEL
Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med formålet. Det påhviler således
bla. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets
aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til
driften nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber.

Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden og kassereren i forening. Beslutning om
køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom træffes dog af generalforsamlingen.

Der kan meddeles prokura.

7. DRIFT OG HÆFTELSE
Den til institutionens nødvendige kapital tilvejebringes ved offentlige og private tilskud, indsamling blandt
egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler og evt.
kontingenter.

Institutionens midler, herunder eventuelt overskud, der kke fndes nødvendigt til den daglige drift, skal
indsættes på bankkonto i institutionens navn.

For institutionens forpligtelser hæfter alene dens aktiviteter, idet bestyrelse eller andre tilknyttede personer
til institutionen ikke hæfter personligt.

8. REGNSKABSAFLÆGGELSE
Inst tutionens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status,
revideres før den ordinære generalforsamling af de 2 valgte revisorer.

9. OPLØSNING
Til ophævelse af institutionens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling
om anvendelse om institutionens formue til almennyttig og kulturelle formål indenfor Kerteminde Kommune
fortrinsvis Viby Sogn.

Således vedtaget på generalforsamling afd. xx.xx.2022.
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