Vedtægter for
Forsamlingshusenes Fællesråd
i Kalundborg kommune

§ 1 Navn og hjemsted:

Fællesrådets navn er ” Forsamlingshusenes Fællesråd i Kalundborg kommune”.
Hjemsted er Kalundborg kommune.
§ 2 Fællesrådets formål:

-

At varetage medlemmernes interesser i forhold til kommunen, andre offentlige myndigheder og institutioner samt samarbejdspartnere.
at udarbejde indstillinger til Kommunen om fordeling af puljer eller initiativer til støtte for
Forsamlingshusene.
at repræsentere forsamlingshusene i spørgsmål af fælles interesse
at virke for et godt forhold mellem forsamlingshusene

§ 3 Medlemskab:

stk. 1 Alle kommunens selvejende forsamlingshuse kan, efter ønske, optages som medlemmer af Fællesrådet.
stk. 2 Enkeltpersoner og interesseorganisationer kan ikke optages som medlemmer af Fællesrådet.
stk. 3 I Fællesrådet har hvert forsamlingshus 1 stemme.
stk. 4 Et forsamlingshus kan udtræde af Fællesrådet. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før årets udløb. Ingen hæfter udover det vedtagne kontingent.
Stk. 5 Ingen medlemmer har ved udmeldelse af Fællesrådet krav på andel i Fællesrådets formue.
§ 4 Fællesrådets ledelse:

Stk. 1 Fællesrådets ledelse består af en bestyrelse på 5 personer, der efter indstilling fra
medlemshusene, vælges på den årlige Generalforsamling.
Stk. 2 Bestyrelsen indkaldes til møde efter behov, dog mindst 4 gange om året, udover Generalforsamlingen.
Stk. 3 Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel og fastsætter selv sin dagsorden.
Sekretæren udarbejder referat fra møderne, og disse sendes til medlemmerne, fmd. for Kultur- og Fritidsudvalget samt Kultur og Fritid.
§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes i sidste halvdel af marts måned.
Stk. 2 Forslag skal indsendes til formanden senest den 1. marts før generalforsamlingen.

Stk. 3 Indkaldelse til Generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14
dages varsel enten pr. brev eller pr. mail.
Stk. 4 Bestyrelsen vælges efter indstilling fra medlemmerne for en 2-årig periode.
Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen jf. § 6.3
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
9. Forslag og debat om fremtidsplaner og bestyrelsens fokusområder det kommende
år.
10. Valg af fokusområder.
11. Nedsættelse af ad hoc-udvalg
12. Eventuelt
Stk. 6 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og kan vælges uden for medlemskredsen.
Stk. 7 Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen, og er på valg hvert 2. år.
§ 6 Valg af Bestyrelse

Stk. 1 Forsamlingshusenes interesser varetages efter mandat på den årlige Generalforsamling af Bestyrelsen.
Stk. 2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.
Stk. 3 For lige år vælges formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og i ulige år
vælges kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant
Stk. 4 Revisorerne og en revisorsuppleant.
Stk. 5 Der må højst være 2 medlemmer i Bestyrelsen fra samme forsamlingshus.
Stk. 6 Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 7 Bestyrelsen repræsenterer Fællesrådet udadtil og varetager dets formål gennem regelmæssige møder, der indkaldes af formanden. Et medlemshus kan med begrundet anledning forlange et emne behandlet af Bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Særlige emner kan overlades til behandling i nedsatte ad hoc-udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis tre af bestyrelsesmedlemmerne deltager.
Stk. 6 Ved den stiftende generalforsamling i 2014 gælder, at 3 medlemmer vælges for 1 år
og 2 medlemmer for 2 år. Det samme er gældende for valg af suppleanter og revisorer.

§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. mail af Bestyrelsen eller når mindst halvdelen af medlemshusene forlanger det.
Alle Generalforsamlinger indvarsles med angivet dagsorden enten ved skriftlig meddelelse
mail/brev til medlemshusene.
§ 8 Økonomi og tegningsret

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. (forslag kr. 100)
Stk. 2 Der søges diverse tilskudsmidler.
Stk. 3 Rådets kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab.
Stk. 4 Rådets revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og kassebeholdningen
forevist.
Stk. 5 Formanden og kasseren har tegningsret på Fællesrådets vegne og kan hver for sig
tegne fællesrådet.
Stk. 6 Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at stifte gæld på Fællesrådets vegne.
§ 9 Revision

Stk. 1 Fællesrådets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Til at revidere regnskabet vælges på Generalforsamlingen 2 revisorer og en revisorsuppleant. Jf. §5.8
Stk. 3 Regnskabet skal senest den 1. marts af kassereren afgives til revisionen og revideres
før Generalforsamlingen.
§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foretages af Generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny Generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4
uger efter den første. På denne Generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt
stemmeflertal.
§ 11 Nedlæggelse af Fællesrådet

Stk. 1 Beslutning om Fællesrådets opløsning er kun gyldig, når den vedtages af to på hinanden følgende Generalforsamlinger med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum.
Fællesrådet kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne på begge Generalforsamlinger skriftligt stemmer herfor.
Stk. 2 Ved opløsning af Forsamlingshusenes Fællesråd, fordeles eventuelt overskud ligeligt
imellem Fællesrådets medlemshuse.
Vedtægterne er revideret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 21. marts
2019

den ______________ 2019

