PRÆAMBEL
En kreds af borgere i Bisserup startede i september 2015 et bykontor med tilknyttet bogcafe.
Bykontoret har til huse i et lejet lokale i byens gamle missionshus – og har siden sin start kunnet
tilbyde medborgerne diverse håndsrækninger samt været hjemsted for forskellige aktiviteter.
Håndsrækninger og aktiviteter er gennemført via frivillig arbejdskraft og har gennem et 3 årigt
forløb vist sig at være en succes hos især den ældre del af byens befolkning.
Bykontoret og bogcafeen har imidlertid en ambition om at kunne tilbyde emner og aktiviteter med
større aldersspredning for derved nå en bredere del af befolkningen. Til dette formål er det
nuværende lejede lokale for lille.
Bykontoret vil derfor søge at leje hele det gamle missionshus med et senere køb for øje.
På de foranstående konditioner stiftes 22.september 2018 foreningen BIS´koppen på følgende
vilkår:

VEDTÆGTER
For

BIS´koppen
Navn, hjemsted og formål:
§1
Foreningens navn er: BIS´koppen
Foreningen har hjemsted i Slagelse kommune
§2
Foreningen har til formål:





At understøtte og udvikle fællesskaber blandt byens borgere
At modvirke ensomhed
At tilbyde særlige former for håndsrækninger
At tilbyde aktiviteter

Kapitalforhold
§3
Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.
Medlemskab er efter generalforsamlingen åbent for alle.
Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt
Bestyrelsen fører en fortegnelse over medlemmernes navne og adresse.
Foreningen henter primært sine indtægter via
 Medlemskontingenter
 Indtægter fra bogcafe
 håndsrækninger
 Indtægter fra arrangementer/events
 Donationer
Alt foreningsarbejde udføres af frivillige og er ulønnet.
Foreningen er ikke erhvervsdrivende. Såfremt dens virksomhed måtte give overskud
vil dette overskud indgå som Egenkapital med henblik på evt kommende køb af
missionshuset.

Hæftelse, rettigheder m.v.:
§4
Medlemmerne hæfter kun med deres indskud for foreningens forpligtelser.
Bestyrelsen tegner de nødvendige person- og ansvarsforsikringer i forhold til
brugere og udlejer.

Generalforsamling.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Bestyrelsen
indkalder medlemmerne pr. mail samt opslag med mindst 3 ugers varsel.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Foreningens regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde
senest 3 uger inden.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Alle beslutninger træffes
med almindelig stemmeflerhed, med mindre der er tale om vedtægtsændringer
eller foreningens opløsning. I så fald kræves til vedtagelse af forslaget, at to
tredjedele af de deltagende medlemmer stemmer for det.
Der føres en beslutningsprotokol over generalforsamlinger.
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes efter bestyrelsens beslutning, eller når
en fjerdedel af medlemmerne kræver det. En ekstraordinær generalforsamling
indkaldes med samme varsel som en ordinær.

Bestyrelsen.
§6
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
1 af disse medlemmer kan udpeges af Bisserup forsamlingshus
Til bestyrelsen vælges endvidere 2 suppleanter, som kan deltage i
bestyrelsesmøderne med taleret.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. 2 medlemmer
vælges ulige år, 3 medlemmer vælges lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, mødehyppighed og evt.
afstemningsregler.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne

Tegningsret.
§7
Til at forpligte foreningen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst to
bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende
fravær tre bestyrelsesmedlemmer. Dispositioner over fast ejendom eller
foreningens lejemål kræver underskrift af et kvalificeret flertal (2/3) af bestyrelsens
medlemmer, herunder formanden

Årsrapport og revision
§8
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den valgte revisor.
Revisor kan være medlem af foreningen

Opløsning:
§9
Eventuel opløsning af foreningen foregår efter retningslinjerne i §5.
Foreningens eventuelle midler og kapital overgår til byens lokalråd, Bisserup byting.

