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Side 6

Side 3
Navn og Organisation
§1

Regnskab
§8
Stk. 1.

Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af
afskrivninger og henlæggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig
forretningsbrug tilsiger.

Stk.2.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Vedtægtsændringer
§9

Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen hvis mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for. Hvis forslaget får flertal af de fremmødte men ikke får 2/3 af
samtlige stemmer, kan det genfremsættes på en ny generalforsamling, som skal
afholdes tidligst 2 uger, og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling,
kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Foreningens navn er Køng Borgerforening.

Hjemsted
§2
Foreningen har hjemsted i Vordingborg Kommune, 4760 Vordingborg.
Formål
§3
Stk. 1.

Foreningens formål er at sikre muligheden for en dagligvarebutik i Køng.

Stk. 2.

Foreningen kan endvidere optage andre opgaver af økonomisk og
almennyttig art til gavn for borgere i Køng sogn.

Stk. 3.

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre
foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens
virksomhed og kan tegne kapital i disse.

Opløsning
§ 10
Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden
følgende generalforsamlinger med 1 måneds mellemrum samt med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer på hver generalforsamling.
Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges tre
likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud,
skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til almennyttige formål i
Køng sogn.

Medlemskab
§4
Stk. 1.

Alle myndige personer med adresse i Køng Sogn har ret til medlemskab af
foreningen og kan som konsekvens heraf deltage i foreningens
generalforsamlinger. I tvivlstilfælde skal gyldig legitimation i form af
sygesikringsbevis forevises.

.
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Side 4
Finansiering og ansvar
§5
Stk. 1.

Foreningen finansierer sin virksomhed gennem udlejning af fast ejendom,
egne henlæggelser og eventuel gaver og tilskud.

Stk. 2.

Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.

Side 5
Stk. 7.

Generalforsamlingen tager beslutning om køb, salg, eller pantsætning af fast
ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt
optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af
anden sikkerhedsstillelse. Den type beslutninger kræver dog vedtagelse på to
af hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af
bestyrelsen, eller er påkrævet i medfør af foreningens vedtægter.
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes når dette skriftligt kræves af
15 af de stemmeberettigede medlemmer, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, som
samtidig angiver hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 4
dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse
sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel jf. dog § 9 og § 10.

Generalforsamlingen
§6
Stk. 1.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter
vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

Stk. 2.

Mødeberettigede er foreningens medlemmer. Personlige medlemmer kan
ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke
afgivne stemmer.

Indkaldelse hertil sker i henhold til § 6 stk. 4.

Stk. 3.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og
foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.

Stk. 4.

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde
dagsorden og ske senest 5 dage før generalforsamlingen ved opslag i
foreningens udlejede butikslokaler. Samtidig med indkaldelsen skal
dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i butikken til
udlevering til medlemmerne, samt til gennemsyn på foreningens hjemmeside.

Stk. 5.

Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol
og underskrives af ordstyrer og sekretær.
Bestyrelsen
§7

Stk.1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Heraf vælges 5 medlemmer af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet 2 afgår i ulige år 3 afgår i lige år.
Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år.

Stk. 2

Et bestyrelses medlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori
den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod
foreningen.

Stk. 3.

På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af
generalforsamlingen valgte medlemmer en formand, en næstformand og en
kasserer. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens
møder og generalforsamlingerne.

Stk. 4.

Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder
anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det.

Stk. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved
afstemning kræves simpel stemmeflerhed.

Stk. 6.

Bestyrelsen tager beslutning om antagelse eller afskedigelse af foreningens
regnskabsfører.

Stk. 7.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stk. 6.

Stk. 9.

Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om
anvendelse af årets overskud.
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af kritisk revisor og ekstern professionel revisor
Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange
medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed,
medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning
benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede
medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af
ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere,
end der kan vælges.
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