
VEDTÆGTER FOR SPARKÆR FORSAMLINGSHUS 

 

§1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er er Sparkær Forsamlingshus med hjemsted i Viborg Kommune. 

 

§2. Formål 

Foreningens formål er at have Sparkær Forsamlingshus som møde- og samlingssted for byens og omegnens 

befolkning – herunder især for folkeligt og kulturelt arbejde. 

 

§3. Medlemskab 

Som medlem af foreningen Sparkær Forsamlingshus kan optages enkeltpersoner, der er fyldt 18 år. 

Endvidere kan optages sammenslutninger hjemmehørende på egnen. 

Medlemmer opnår en rabat ved leje af forsamlingshuset på 20 pct. af den samlede leje for hus og service. 

 

§4. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsens beretning om foreningens drift i det forløbne år. 

 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 Behandling af indkomne forslag 

 Fastsættelse af kontingent 

 Valg af bestyrelse og suppleanter 

 Valg at 2 revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år 

 Eventuel 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale medier og eventuelt 

ved opslag. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har 1 stemme. Valgbar er alle 

medlemmer, der er fyldt 18 år, og som er til stede eller har afgivet skriftligt tilsagn. 



Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Beslutning om ændring af vedtægterne 

kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, og at ændringsforslaget forinden 

generalforsamlingen har været bekendtgjort for medlemmerne. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 2 af bestyrelsens medlemmer eller 10 pct. af medlemmerne 

skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen er tilgået bestyrelsen. 

Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling. 

 

§5. Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Medlemmer vælges for 3 år ad gangen – i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Ved den 

stiftende generalforsamling vælges 5 medlemmer. De 3 vælges for 2 år og de 2 vælges for 1 år. Hvert år 

vælges 2 suppleanter for 1 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen afholder møder efter behov – dog mindst en gang i hvert kvartal. Formanden indkalder til 

møder ved udsendelse af dagsorden senest 5 dage før. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt 

flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som underskrives af de fremmødte medlemmer. 

 

§6. Foreningens drift 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. 

Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg til at varetage konkrete opgaver, f.eks. lotterispil. Der skal 

minimum være et bestyrelsesmedlem i aktivitetsudvalgene. 

Det påhviler således blandt andet bestyrelsen, 

 at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, 

 at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, 

 at ansætte og afskedige det til driften nødvendige personale, 

 at udarbejde årlige regnskaber og budgetter. 

Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner, såsom optagelse af lån, køb, salg 

eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 

Forsamlingshuset må ikke udlejes til personer under myndighedsalder. 

 



§7. Kapitalforhold 

Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private 

tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved 

udleje af lokaler og kontingent. 

Foreningens midler, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i 

foreningens navn. 

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse og medlemmer ikke hæfter 

personligt. 

 

§8. Regnskab 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, afleveres til de på generalforsamlingen valgte 

revisorer senest 1 uge før generalforsamlingen. 

 

§9. Opløsning 

Forslag om opløsning af foreningen skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 

mindst 14 dages mellemrum, hvor 2/3 af samtlige fremmødte medlemmer skal stemme for. 

I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af foreningens 

formue til almennyttige og kulturelle formål i Sparkær og omegn. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Sparkær Forsamlingshus den 19. marts 2001. 

 

H.P.Johansen 

Dirigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


