
Vedtægter for Ejby & Omegns Forsamlingshus 

§ 1 Foreningens navn: 

Foreningens navn er Ejby & Omegns Forsamlingshus, Ejbyvej 60 Ejby 4070 Kr.Hyllinge 

i Lejre Kommune. 

§ 2 Foreningens formål: 

At skaffe Ejby og Omegns beboere adgang til passende lokaler til brug ved bestyrelsesmøder, 

Generalforsamlinger, dans og festligheder af forskellig art. 

§ 3 Ejerforhold: 

Foreningen "Ejby og Omegns forsamlingshus" består af en forening der ejer Ejby forsamlingshus 

Og hvad dertil hører, herunder inventar. 

§ 4 Medlemmer: 

Enhver person, der er myndig og bosiddende i Lejre Kommune, kan optages som medlem. Uden 

For kommunen bosiddende kan optages med bestyrelsens godkendelse. Medlemskortet gælder for 

2 personer i husstanden, som har lige indflydelse på foreningens anliggender, og begge kan 

deltage i afstemningen. 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for et år af gangen. 

§ 5 Generalforsamling. 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 

Hvert år i marts måned. Indkaldelsen sker i den lokale husstandsavis eller pr. brev til de enkelte 

medlemmer med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabet som forelægges skriftligt. 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

7. Valg af suppleant for 2 år 

8. Valg af revisor for 2 år. 

9. Valg af revisorsuppleant for 2 år 
10. Evt.  
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Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage 

Før. Alle personvalg skal være skriftlige. 

Andre beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, med undtagellse af §10 og §11. 

Efter bemyndigelse af generalforsamlingen, kan bestyrelsen optage lån. Bestyrelsen har 

Bemyndigelse til at underskrive vedrørende foreningens dokumenter. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når foreningens bestyrelse finder det nødvendigt, 

eller når 113 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom, og denne begæring indeholder 

en tydelig formuleret dagsorden. Indvarsling som i §5. 

§ 7 Valg: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 

2 suppleanter vælges skiftevis for 2 år. 

2 revisorer vælges skiftevis for 2 år. 
1 revisorsuppleant vælges for 2 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år af gangen. 

§ 8 Bestyrelsen: 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger værten i forsamlingshuset, samt aftaler afgiften til 

forsamlingshuset. 

Desuden fastsættes udlejningsprisen på lokaler samt priser ved salg af kaffe, vin m.v. 

§ 9 Regnskab. 

Foreningens regnskaber regnes fra 1. januar til 31. december. 

Der føres et skriftligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt aktiver og 

Passiver. Status over inventar pr. 31. december. 

§ 10 Vedtægtsændringer: 

Til ændringer af denne vedtægt 
Kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen 
Stemmer for. 
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§ 11. Foreningens opløsning: 

Foreningen kan opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 

Med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

Stemmer herfor. 

Ved afstemning om foreningens opløsning kræves der mindst 2 års medlemskab. 

Ved vedtagelse af foreningens opløsning, nedsættes et likviditetsudvalg bestående 

Af 3 personer, som foreslår salg af ejendom og andre ejendele. Endvidere forestår 

Udvalget afvikling af foreningens eventuelle forpligtigelser. 

Udvalget kan efter behov søge sagkyndig bistand. 

Når alt er realiseret, indkaldes til afsluttende generalforsamling for godkendelse af 

Revideret regnskab.. 

Ved foreningens opløsning skal evt_ formue skænkes til velgørende formål i Rye sogn. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2010. 

Dirigent 

 


