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Vedtægter for Hee Sogneforening
Navn:
Hee Sogneforening
Formål:
Det er foreningens formål gennem folkelige og kulturelle aktiviteter at fremme
fællesskabet og udviklingen i sognet.
Medlemskab:
Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis denne modarbejder foreningens
formål. Afgørelse om udelukkelse træffes af bestyrelsen med et flertal på
mindst 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Afgørelsen kan ankes på førstkommende generalforsamling, hvor der kræves
2/3 flertal.
Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår
med henholdsvis 2 og 3 medlemmer ad gangen. Første gang ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter. Ved indtrædelse i
bestyrelsen sidder suppleanterne perioden ud.
Generalforsamlingen vælger revisorer. Der vælges første gang 2 revisorer. Disse
afgår på skift hvert år.
Mindst 3 af bestyrelsens 5 medlemmer, skal være bosiddende i Hee Sogn.
Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel og
afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Alle medlemmer, som er fyldt 15 år, har Stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og
være formanden i hænde senest 8 dage før.
Forslag til vedtægtsændringer er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for.
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Dagsorden på generalforsamlingen:
1. Valg af Ordstyrer
2. Formanden aflægger beretning
3. Regnskab og budget ved kassereren
4. Eventuel beretning fra udvalgsformænd
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt
Valg af bestyrelse og suppleanter foretages ved simpelt flertal. Skriftlig
forslagsrunde og afstemning kan foretages, hvis dette ønskes.
Et flertal af bestyrelsen kan indstille, at der i sager, der er af vital betydning for
foreningens virke, kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede, stemmer for, mens andre sager kan afgøres ved simpelt
flertal.
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender en
skriftlig begæring herom med angivelse af de emner, man ønsker behandlet.
Et flertal af bestyrelsen kan indstille, at der i sager, der er af vital betydning for
foreningens virke, kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede,
stemmer for, mens andre sager kan afgøres ved simpelt flertal.
Bestyrelsesmøder:
Sekretæren indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det
nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger
m.m. Protokollen underskrives efter hvert mødes afholdelse, af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Udvalg:
Bestyrelsen godkender oprettelse af nyt udvalg under Hee Sogneforening og
påser, at de aktivt interesserede nedsætter udvalg, bestående af mindst 3
personer.
Bestyrelsen godkender nedlæggelse af udvalg i Hee Sogneforening.
a. Udvalgene afholder hver for sig de fornødne møder til behandling af de
spørgsmål, der vedrører udvalget og den aktivitet udvalget står for. Det
skal være i foreningens arbejde tilstræbes den størst mulige åbenhed. I
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konsekvens heraf må det være naturligt, at formanden underrettes, når
de forskellige udvalg holder møde.
b. Udvalgene arbejder selvstændigt under ansvar over for bestyrelsen - dog
skal alle økonomiske spørgsmål samt spørgsmål, der er af fælles interesse
for hele foreningen, f.eks. programlægning, forelægges bestyrelsen til
endelig afgørelse.
Det forudsættes, at bestyrelsen foretager en hurtig behandling af
indkomne sager, således at udvalgene ikke hæmmes i deres arbejde.
c. Udtræder et medlem af et udvalg på grund af bortrejse eller anden gyldig
grund, supplerer udvalgene sig selv.
Tegningsberettigede
Alle i Hee Sogneforenings bestyrelse er berettiget til at underskrive dokumenter
på vegne af Hee Sogneforening. Dog skal mindst 2 personer skrive under, hvoraf
den ene skal være enten formand eller kasserer.
Kontingent:
Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.
Regnskabsåret:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Opløsning:
Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovlige generalforsamlinger med
4 ugers mellemrum, og når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor.
Hæftelse:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med
dens respektive formue.
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