
Vedtægter for Vind Sogns Borgerforening 

 

§ 1 Foreningens navn er Vind Sogns Borgerforening. 

 

§ 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og være de 

enkelte medlemmers taleorgan overfor højere myndigheder, samt afholde 

medlemsmøder, hvis bestyrelsen finder det påkrævet. 

 

§ 3 Som medlemmer kan optages beboere i Vind Sogn som er fyldt 18 år. 

 

§ 4 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent forud for generalforsamlingen. 

 

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og bekendtgøres på 

Borgerforeningens hjemmeside og ved opslag i byen. Bekendtgørelsen skal ske 

med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 

bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig 

begæring herom til bestyrelsen med angivelse af hvilke spørgsmål, der ønskes 

behandlet. 

 

§ 6 Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på den ordinære 

generalforsamling, når ændringsforslaget er tilstillet bestyrelsen senest den 15. 

januar. Forslaget til vedtægtsændringer skal bekendtgøres samtidig med 

generalforsamlingen. Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må 

skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, Alle 

sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningerne skal være skriftlige, når 

blot et medlem forlanger det. 

 

§ 7 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer 

vælges for to år og går skiftevis på valg efter tur med henholdsvis 3 og 4 

medlemmer. På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter for 

bestyrelsesmedlemmer samt en revisor. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal 

der opstilles både kvindelige og mandlige kandidater. Kandidater skal være mødt 

op eller have givet skriftligt tilsagn. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§ 8 Stk. 1 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer 

i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over 

dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig. 

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler foreningen 

 

§ 9 Eventuel ophævelse af foreningen kan ske på en generalforsamling når 2/3 af 

medlemmerne er mødt og 2/3 af de mødte stemmer derfor. Er der ikke mødt 2/3 

af medlemmerne, kan der indkaldes til ny generalforsamling med en uges varsel. 

Denne generalforsamling kan ophæve foreningen uanset de fremmødtes antal når 

flertallet af de fremmødte stemmer derfor. Den afsluttende generalforsamling 

træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler. 

 

§ 10 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

Således vedtaget på en stiftende generalforsamling d. 28/11 1972. Vedtægterne 

er revideret d. 1/3 1977, d. 2/2 2000, d. 27/2 2008, d. 26/2 2015 og d. 24/2 

2016 

 

   Vind Sogns Borgerforening 


