
Vedtægter 
for 

Bisserup Forsamlingshusforening 
Andelsforening med begrænset ansvar 

 
 
§1 
Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 
 
§2 
Foreningens formål er drift af et forsamlingshus i Bisserup. 
 
§3 
Foreningens medlemmer består af ejerne af andelsbeviser i Bisserup Forsamlingshus. Købere af 
andelsbeviser skal godkendes af bestyrelsen. Ved afslag kan sagen indankes for generalforsam-
lingen. 
 
§4 
Alle andelsbeviser skal lyde på navn og noteres i foreningens protokol. Andelsbeviserne er 
personlige og kan normalt ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgelse. Ved arvesager 
kan videresalg finde sted, hvis bestyrelsen kan godkende en ny køber. 
 
§5 
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Medlemmerne kan genvælges. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 
sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmed-
lemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere 
medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør 
formandens, i hans fravær den fungerende formands, stemme udslaget. 
 
Bestyrelsen fastsætter vilkår for udlejning/lån af forsamlingshuset. 
 
§6 
Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære 
generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. 
Revisorerne og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
 
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer. 
 
 
 
 
 
 



§7 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden mellem 1. marts og 30. april. 
 
Extraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 
indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger 
det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse. 
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i en lokal ugeavis. 
 
§8 
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de 
af loven fastsatte grænser. 
 
§9 
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være 
medlem af bestyrelsen. 
 
På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år, det 
reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet skal være tilgængeligt for 
medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag, som skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen , behandles. Der foretages valg af 
bestyrelse, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
Afstemningen sker skriftligt, hvis blot 1 af de tilstedeværende ønsker det. 
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, 
der afgår ifølge lovene, og hvilke der er villige til at modtage genvalg. 
 
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, herunder 
indkomne forslag , samt om ændringsforslag til disse. 
 
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse. 
 
Ved afstemningen gælder simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 10 og 11. 
 
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i mindst 3 
måneder. 
 
Der tilkommer hvert medlem 1 stemme, der dog pr. fuldmagt kan overdrages til 
ægtefælle/samlever. 
 
Det reviderede regnskab skal, efter at være godkendt på den ordinære generalforsamling, 
fremsendes til Slagelse Kommune senest en måned efter sammen med budget for det følgende 
kalenderår. 
 
§10 
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag til 
vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. februar. 



 
 
 
§11 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til opløsning 
kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningen medlemmer. 
 
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter 
– indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen skal vedtages med 2/3 af de fremmødte 
medlemmer. 
 
§12 
Foreningens formue skal – i tilfælde af opløsning – efter tilbagebetaling af de af medlemmerne 
erlagte indskud uden opskrivning – anvendes til et af Slagelse Kommune godkendt formål, svarende 
til drift af forsamlingshus eller andet almennyttigt formål.  
 
§13 
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller næstformanden. 
 
Inden bindende køb af fast ejendom, indgåelse af vedvarende lejemål, optagelse af lån eller 
påtegning af kautionsforpligtelser, skal sagen godkendes på en generalforsamling. Den pågældende 
generalforsamling kan eventuelt indkaldes med kortere varsel end fastsat i §7. 
 
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 
indgående forpligtelser. 
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
 
§14 
Ændring af vedtægterne skal godkendes af Slagelse Kommune. Denne bestemmelse er gældende, 
indtil kommunens lån er fuldt indfriet. 
 
 
 
Vedtaget den 24. november 1990: 
Bestyrelse: Annette Rasmussen, Frits Grønne, René Dræberg, Agnete Stage, Jytte Bak Pedersen. 
 
Vedtaget med ændringer på den ordinære generalforsamling 12. april 2007: 
Bestyrelse: Vivi Guldagger, Jacob Borello, Connie Jensen, Flemming Buur, Anne Charlotte 
Harhoff. 
Dirigent: Nils Bak Pedersen. 
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