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NAVN OG FORMÅL

§ f Foreningens navn er Bølling Sogneforening

§ z Foreningens formål er at samte beboerne om bevarelse og udbygning af lokalsamfundet.

- at søge samarbejde med offentlige myndigheder (kommune, region) i sager vedrørende
sognet.

- at orientere beboerne om løbende sager og om baggrund for og følger af forslag og
beslutninger i offentlige myndigheder.

- at medvirke i kulturelle og oplysende arrangementer

stk. 2

Foreningen samarbejder på landsplan med andre foreninger af samme type, evt. gennem
fællesforening.

stk.3

Foreningen er upolitisk.

MEDLEMMER

§ S Som medlem kan optages enhver, der har opnået valgretsalder og som er bosiddende i
Bølling sogn. Bestyrelsen kan efter skøn tillade uden for sognet bosiddende medlemskab.
Ved indmeldelse i foreningen udleveres et sæt love, og der orienteres om den siddende
bestyrelses sam mensætning.

Tilflyttere orienteres om foreningen, og tilbydes gratis medlemskab det første år.



GENERATFORSAMTINGEN

§ + Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. lndkaldelse til
generalforsamling sker i lokalbladene og ved opslag hos de handlende eller ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.

lndkaldelsen skal indeholde udførlig dagsorden dog undtaget herfor dagsordenens pkt. 5.

stk. 2

Genera lforsa m lingen skal indeholde følgende dagsorden:

L. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning med beretning fra evt. udvalg

3. Aflæggelse af regnskab

4. Forslag fra bestyrelse

5. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor og suppleant

8. Eventuelt

§ S Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantallet.

Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Afstemninger holdes skriftligt, hvis 1/3 af

de fremmødte begærer det. Under afstemning lukkes dørene og antallet af stemmeberet-

tigede offentliggøres.

Om ændringsforslag stemmes i omvendt rækkefølge af hvilken de er indkommet.

Fo re n i nge ns sekretær fø re r proto kol ove r ge nera lforsa m linge n.

§ S Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal afleveres til et bestyrelsesmed-



a

lem senest 8 dage fØr generalforsamlingens afholdelse.

Senere indkomne forslag henvises til pkt. 8 Eventuelt

§ Z Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis U3 af medlemmerne

fremsætter skriftlig begæring herom og skal afholdes senest 4 uger efter begæringens frem-

sættelse.

lndkaldelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling.

BESTYRELSEN

§ g Den daglige ledelse af foreningen ligger os bestyrelsen, der består af 5 personer valgt

blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

stk. 2

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

i lige årstal afgår to - på ulige årstal 3 medlemmer fra bestyrelsen - første gang efter lod-

trækning.

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt efter opstilling af kandidater. der skrives samme antal

navne på stemmesedlen som antallet af afgående bestyrelsesmedlemmer.

stk. 3

De 2, der opnår højst stemmetal efter de indvalgte bestyrelsesmedlemmer, er suppleanter.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Ved et medlems udtræden af bestyrelsen indtræder suppleanterne i tur og orden efter op-

nået stemmetal og bliver siddende i bestyrelsen det udtrædende medlems valgperiode ud.

Ved en suppleants indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.

§ g Bestyrelsen afholder møde mindst 6 gange om året. Sekretæren fører protokot over mødets

forløb og beslutninger.
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Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper eller indkalde enkeltpersoner også uden

for medlemskredsen til hjælp i det daglige arbejde. Bestyrelsen har en repræsentant i de

nedsatte udvalg.

Bes§relsen søger samarbejde med de omliggende sogne.

Bestyrelsen fastsætter kontingent.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller hvis 2 medlemmer ønsker det.

Formanden og i dennes fravær næstformanden repræsenterer foreningen udadtil.

REGNSKAB OG REVISON

§ 10 Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsliste.

Regnska bet følger ka lenderåret.

Økonomiske forpligtigelser kan kun tiltrædes ved formandens og kassererens

underskrifter.

Kassereren aflægger på den ordinære generalforsamling revideret regnskab.

stk. 2

1 revisor og 1 suppleant vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Valget sker efter samme retningslinier som for valg til bestyrelsen.

Revisoren har til enhver tid ret til at se regnskaber og bilag.

Revisoren reviderer det afsluttede regnskab så det foreligger senest 14 dage før den

ordinære generalforsamling.

OPLøSNING AF FORENINGEN

§ fr Opløsning af foreningen kan kun ske på de to på hinanden følgende lovlige indkaldte

generalforsamlinger hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Eventuelle tiloversblivende midler gives til velgørende formå1.


