
 

Vedtægter for den selvejende institution Gangsted - Elbæk forsamlingshus 

§ 1 

Foreningens formål er at drive ejendommen Oudrupgårdsvej 18 i Gangsted som forsam-

lingshus efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, idet forsamlingshuset kan udlejes til 

private og foreninger, som arrangerer møder, idræt, fester og andre lignende arrangemen-

ter. Institutionen kan selv foranstalte sammenkomster af lignende art. 

§ 2 

Enhver myndig person kan optages som medlem af institutionen. Medlemskabet er gæl-

dende for et år fra betaling af kontingentbetaling. Der udstedes medlemskort til alle med-

lemmer. Medlemskontingentet fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Intet 

medlem hæfter personligt for institutionens gæld. 

§ 3 

Generalforsamlingen er forsamlingshusets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i februar måned. Indvarslingen finder sted i en lokal ugeavis senest en uge 

før generalforsamlingen samt ved opslag i lokale foreninger. 

Dagsordenen skal omfatte: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Regnskabet 

4) Eventuelt indkomne forslag 

5) Valg af bestyrelse 

6) Valg af suppleanter 

7) Valg af revisor 

8) Fastsættelse af kontingent 

9) Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt mindst tre bestyrelsesmedlemmer 

eller mindst en tredjedel af foreningens medlemmer begærer det skriftligt overfor forman-

den. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest otte uger efter begæring. Ind-

varsling skal foregå som ved ordinær generalforsamling. Indkomne forslag skal være for-

manden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle afstemninger om valg eller 

forslag skal foregå skriftligt såfremt blot et medlem begærer det. Alle beslutninger træffes 

ved simpelt stemmeflertal, dog med de undtagelser der er nævnt i § 7. 

§ 4 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af syv medlemmer og to supplean-

ter. Disse vælges for to år af gangen, idet der skiftevis udgår tre og fire bestyrelsesmed-

lemmer og en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan ud af sin midte samt blandt andre medlemmer ned-

sætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem 

medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed 

bortfalder et forslag. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol med referat af såvel bestyrel-

sesmøder som generalforsamling. Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse. 

§ 5 

Kassereren modtager og udbetaler alle foreningens vedkommende udgifter og indtægter, og 

fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger, ligesom kassereren til stadighed 

ajourfører foreningens medlemsfortegnelser. 

Institutionens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 

Institutionens regnskab revideres af to revisorer valgt på den ordinære generalforsamling. 

Revisorer vælges for to år, og de afgår skiftevis hvert andet år. 

§ 6 

Institutionen er ved dens bestyrelse berettiget til at afsætte en bestyrer eller vært for huset. 

§ 7 

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter, ejendommens salg, inventar til fast 

ejendom eller lignende samt opløsning af foreningen, kræves at mindst to tredjedele af 

medlemmerne, er mødt op til den lovligt varslede ordinære- eller ekstraordinære general-

forsamling samt at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for beslutningen. Hvis 

generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny generalforsam-

ling med mindst to ugers varsel, og såfremt mindst to tredjedele af de fremmødte på denne 

generalforsamling stemmer for forslaget, er beslutningen endeligt vedtaget. 

§ 8 

I tilfælde af institutionens opløsning anvendes dens formue til kulturelle, humanitære eller 

andre almennyttige formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 


