
1 
 

Vedtægter for Ryde-Stendis Beboerforening og foreningens beboerhus 

”Fællessalen.”    

   

Foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune 

 

1. Formål 

Foreningen er en almennyttig og upolitisk forening, hvis formål er: 

• at fremme fællesskabet i vort landsbysamfund 

• at varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil 

• at stå for drift- og vedligeholdelse af Fællessalen 

• at være talerør til offentlige myndigheder 

Bestyrelsen kan fremme foreningens formål ved afholdelse af fælles aktiviteter til glæde 

for beboerne i Ryde-Stendis og lokalområdet, herunder kulturelle arrangementer som 

koncerter, teater, foredrag, udstillinger, debatmøder, tilbyde undervisning iflg. loven om 

folkeoplysning m.m.  

 

2.  Medlemmer 

Som medlemmer kan optages enhver over 18 år, bosiddende i Ryde-Stendis området. 

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt. 

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.  

Medlemskab giver adgang til at deltage i foreningens arrangementer. Medlemskab giver 

ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.  

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen. 

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Manglende betaling af 

medlemskontingent medfører eksklusion.  

 

3.  Drift 

Foreningens drift finansieres i videst muligt omfang gennem medlemskontingenter og 

udlejning af Fællessalen.  

 

Foreningen hæfter alene med sine aktiver.  

 

Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, 

bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtaget i tilfælde af handlinger eller 

undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være 

personligt ansvarspådragende. 

 

4. Retningslinjer for anvendelse og leje af Fællessalen 

Fællessalen skal anvendes til almene formål.  

Ligeledes er der mulighed for, at alle over 25. år privat kan benytte/leje Fællessalen til 

sammenkomster og fejring af mærkedage og lignende. 

 

Lejeren forpligter med sin underskrift at være ansvarlig for at ordensreglerne overholdes, 
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herunder at være erstatningsansvarlig for beskadiget inventar og andet tilhørende 

Fællessalen. 

 

Ved brud på disse regler kan bestyrelsen nægte adgang til at benytte eller leje 

Fællessalen.  

 

5. Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og alle medlemmer har 

stemmeret. 

Den årlige generalforsamling afholdes den sidste torsdag i februar måned med følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

 – Beboerforeningens- og Fællessalens regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen samt suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den indkaldes skriftlig på minimum 2 medier, 

Hjemmesiden www.Ryde.dk, Ryhandis, Facebook eller med e-mail med 8 dages varsel. 

 

Bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kan forlange ekstraordinær generalforsamling 

afholdt. Anmodning om en sådan, skal ske skriftligt til formanden og emne skal oplyses. 

Indkaldelse sker som for ordinær generalforsamling. 

 

Forslag, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være formanden i hænde i 

underskrevet form senest 3 dage før generalforsamlingen. 

 

Afstemning skal være skriftlig, når blot 1 medlem ønsker det, med gyldighed ved 

almindeligt stemmeflertal. 

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer fra Ryde-Stendis området.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, 3 medlemmer vælges i ulige år og 4 medlemmer i 

lige. 

Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Hvis der opstiller flere kandidater, skal afstemningen være skriftligt. 

 

Suppleanter 

De 2, der får flest stemmer efter de valgte, er suppleanter valgt for 1 år. 

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

 

Revisorer 

Der vælges 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år. 
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6. Bestyrelsens arbejde 

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men der 

hæftes ikke personligt for foreningens gæld. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af 

foreningens midler. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det 

fornødent, dog mindst hver anden måned. 

Formanden indkalder mødedeltagerne og fastsætter mødetidspunkt og sted. 

 

Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. I øvrigt har 

suppleanter møderet, men ikke mødepligt ved bestyrelsesmøder.  

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 

I forbindelsen med bestyrelsens mødevirksomhed skriver sekretæren beslutningsreferat, 

som efterfølgende udsendes pr. mail til bestyrelsen. Referatet godkendes senest ved 

næste bestyrelsesmødes begyndelse.  

Bestyrelsen drager omsorg for udførelsen af de på generalforsamlingen trufne 

beslutninger. 

Til hjælp ved den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte udvalg. 

Arbejdet i udvalgene og den daglige drift forestås af foreningens medlemmer, som er 

ansvarlige overfor bestyrelsen. 

7. Økonomi 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens likvide midler skal være anbragt i 

pengeinstitut. 

 

Hvert år inden 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status for foreningen.  

Regnskabet skal forsynes med de af generalforsamlingen valgte revisorers påtegning. 

Regnskabet fremlægges til godkendelse ved den ordinære generalforsamling. 

 

Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen 

til at finde en person uden for bestyrelsen/foreningen, til at varetage den daglige bogføring, 

dog skal der være en økonomiansvarlig i bestyrelsen. Den person, der vælges til at 

varetage kassererfunktionen skal have adgang til generalforsamlingen, dog uden 

stemmeret, hvis personen ikke er medlem af foreningen. 

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formanden og kassereren. Hvis kassereren 

ikke er medlem af bestyrelsen træder næstformanden ind. 

 

Kassereren må på egen hånd udbetale udgifter op til 5.000 kr. 

 

Pantsætning, optagelse af lån og lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, 

forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse. 
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8. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for. 

9. Nedlæggelse 

Skulle forholdene udvikle sig således, at det skønnes umuligt at fortsætte foreningen eller 

Fællessalens drift, kan opløsning kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 

alle medlemmer stemmer for ophævelsen. 

Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage efter første generalforsamling 

forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af 

de fremmødte medlemmer. 

Ophører Ryde-Stendis Beboerforening har dens bestyrelse ansvaret for den økonomiske 

opgørelse.  

Den siddende bestyrelse skal ved Fællessalen/Ryde-Stendis Beboerforenings 

nedlæggelse og -institutionens ophør fungere videre indtil den økonomiske opgørelse er 

gennemført efter loven eller overgået til godkendt likvidation. 

Det ved likvidationen fremkomne overskud skal efter godkendelse på generalforsamlingen 

komme lignende almennyttige formål i Ryde-Stendis lokalområde til gode. 

 

Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer eller til goder forbeholdt disse. 

Således vedtaget på den anden ekstraordinære generalforsamling, Ryde, den 

13.08.2020                                                              

 

Formandens underskrift. 

 

 

Nuværende vedtægter se næste side. 
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