UDKAST

24. marts 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling BIS’koppen
lørdag d. 23. april 2022 kl. 11 i BIS’koppen
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
Forslag til ændrede vedtægter

(Vedlagt som bilag)

5. Budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
Lone Jensen
Thomas Hansen
John Nielsen
Kim Marker

(Modtager genvalg)
(Modtager ikke genvalg)
(Modtager genvalg)
(Modtager genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg:
Frank Guldagger (Modtager evt. ikke genvalg)
Jytte Bak (Modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisorer:
Niels Christiansen
Lykke Jensen

(Modtager genvalg)
(Modtager genvalg)

10. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2. april
*****
Foreningen er vært ved en kop kaffe m.v.

Bilag: Forslag til ændrede vedtægter
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PRÆAMBEL

BIS’koppen er en forening, som har til huse i byens bevaringsværdige tidligere missionshus. Den
spæde start var i 2015, hvor man lejede sig ind i en del af huset med en cafe drevet af frivillige.
Eftersom dette blev en succes, blev det besluttet om muligt at købe huset af Indre Mission. Med
dette formål blev Foreningen BIS’koppen officielt dannet i september 2018. Med økonomisk støtte
fra byens borgere, erhvervsdrivende i Bisserup og omegn, fonde og Slagelse kommune, lykkedes
det i juni 2019 at købe huset. Herefter blev der lavet en plan for en omfattende renovering og
modernisering af huset med hensyntagen til husets historie og bevaringsværdighed. Med støtte
fra kommune, flere fonde samt private blev renovering og modernisering afsluttet oktober 2020.
BIS’koppen modtog i 2018 Slagelse kommunes pris for Årets Landdistriktsindsats samt i 2021
Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspris.

Kommenterede [KM1]:
Erstatter den hidtidige preambel. da indholdet er overhalet
af udviklingen.

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 formidle særlige former for håndsrækninger
At formidle aktiviteter
At drive landsbyhuset Holsteinborgvej 224, 4243 Rude

Kommenterede [KM2]:
Ny tilføjelse, da det jo også er del af foreningens formål,
efter vi har købt huset.
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Kapitalforhold
§3
Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.
Medlemskab er åbent for alle.
Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt.
Bestyrelsen fører en fortegnelse over medlemmerne.
Foreningen henter primært sine indtægter via:
•
•
•
•
•

Medlemskontingenter.
Indtægter fra cafe.
Håndsrækninger.
Indtægter fra arrangementer/events.
Donationer.

Kommenterede [KM3]:
Erstatter ”bogcafe”, da vi ikke længere bruger denne
betegnelse.

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 forbedringer og vedligeholdelse af det hus
foreningen ejer på Holsteinborgvej 224, 4243 Rude.

Kommenterede [KM4]:
Erstatter: ”på evt. kommende køb af missionshuset”, da
dette jo er sket

Hæftelse, rettigheder m.v.
§4
Medlemmerne har ingen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
Kommenterede [KM5]: Erstatter: ”udlejer”, da vi jo selv
ejer huset og da foreningen har en forpligtigelse til at
forsikre de frivillige.

Bestyrelsen tegner de nødvendige person- og ansvarsforsikringer i forhold til brugere og frivillige.

Generalforsamling
§5
Kommenterede [KM6]: Erstatter ”april”. April blev
oprindeligt valgt for at komme ind i lidt i en varmere periode.
Huset var jo meget koldt og dyrt at varme op. Februar er
også tættere på afslutning af regnskabsåret.

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.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Beretning fra bestyrelsen.
Foreningens regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
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5.
6.
7.
8.
9.

Budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
Kommenterede [KM7]: Ændret fra 3 uger af hensyn til
tidsfristen for indkaldelsen, der er mindst 3 uger

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 2 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.
Et af disse medlemmer kan udpeges af Bisserup Forsamlingshusforening.

Kommenterede [KM8]: Sætningen slettes, da
Forsamlingshusforeningen ikke ønsker at benytte sig heraf,
da det har vist for meget at sidde i to bestyrelser, der begge
forventer et helhjertet engagement. Sætningen er erstattes
af et tilbud om en observatør (se tilføjelsen nedenfor).

Til bestyrelsen vælges endvidere 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne med
taleret.
Der vælges 2 revisorer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. 2 medlemmer vælges ulige år,
3 medlemmer vælges lige år (såfremt Bisserup Forsamlingshusforening har udpeget et medlem til
bestyrelsen vælges kun 2).

Kommenterede [KM9]: Sætningen slettes som
konsekvens af ovenstående.

Suppleanter og revisorer vælges hvert år.
Kommenterede [KM10]: Tilføjelse jf. ovenfor.

Bisserup Forsamlingshusforening kan, hvis ønsket, have en observatør i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, mødehyppighed og evt. afstemningsregler.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

Kommenterede [KM11]:
Ny tilføjelse, da dette jo er bestyrelsens ansvar

Fastsætter retningslinjer for husets anvendelse.
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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 kræver underskrift af et kvalificeret
flertal (4/5) af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden.

Kommenterede [KM12]:
Erstatter ”2/3”, da 2/3 juridisk er lig med 4 af bestyrelsens
medlemmer.

Årsrapport og revision
§8
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af de valgte revisorer.
Revisorer 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.

---- oOo ---Vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2022 og erstatter vedtægterne vedtaget på
generalforsamlingen 22. september 2018.

Jette Elverdam

Frank Guldagger

John Nielsen

Kim Marker

Kommenterede [KM13]:
Opdateret formulering

Lone Jensen
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