Vedtægter for Ravnstrup by og omegns Borgerforening
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Ravnstrup by og omegns Borgerforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune.
Stk. 3. Foreningens adresse er formandens.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at samles i en upolitisk forening til varetagelse af praktiske og fælles interesser og at fastholde og
udbygge sammenholdet mellem Ravnstrup by og omegns beboere samt at medvirke til at udvikle området ved at
igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse – udadtil ved at være i kontakt med relevante myndigheder.
Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.

§ 3. Medlemskreds
Som medlemmer kan optages alle fast bosiddende i Ravnstrup by og omegn. Medlemmerne betaler et af
generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves umiddelbart efter afholdt ordinær generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1.
april, med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden sker med 14 dages varsel pr. mail og på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Dog skal forslag til vedtægtsændring udsendes med indkaldelsen og derfor være
bestyrelsen i hænde senest udgangen af uge 2.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning, eller skriftligt når det
begæres af blot én mødedeltager. Der kan afgives to stemmer pr. kontingent.
Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til det fremmødte antal.
Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år, som har bopæl i Ravnstrup by og omegn.
Referat fra hver generalforsamling publiceres på foreningens hjemmeside.

§ 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen består af et ulige antal dog mindst 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges ligeledes 2
bestyrelsessuppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Alle personvalg gælder for 2 år, dog vælges suppleanter kun
for et år. Genvalg kan finde sted.
I lige kalenderår vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, i ulige år vælges 3 medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem
afgår midt i en periode, indtræder først valgte suppleant i bestyrelsen frem til næste generalforsamling. Ægtefæller kan
ikke sidde i bestyrelsen samtidig.
Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær
samt et menigt medlem.
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§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. Den ekstra ordinære
generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og indkaldelsen offentliggøres med angivelse af
dagsorden og grund pr. mail og på foreningens hjemmeside.

§ 7. Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelsen.
Et bestyrelsesmedlem må ikke have privat økonomiske interesser i de beslutninger bestyrelsen vedtager.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at hidkalde medlemmer eller folk udefra til hjælp ved løsning af specielle opgaver samt
nedsætte udvalg til at varetage større opgaver. Udvalg refererer til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, samt træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens
drift.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, herunder
regnskabet.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Og sammen med den øvrige
bestyrelse, påser at foreningens midler anbringes i et pengeinstitut.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ikke uden en generalforsamlingsbeslutning optage lån, købe / sælge eller pantsætte fast ejendom.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Den sidste dog med simpel flertal.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål i lokalområdet. Beslutning om den
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Datering
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. 03. 2016.
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