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Vedtægter for Hovedgård Borgerforeninq
§ 1. Foreningens formål er at varetage og fremme Hovedgård bys og borgeres tarv, interesser og fællesskab - såvel

udad- som indadtil - og søge efter bedste evne at fremme ethvert foretagende, der skønnes at ville tjene byens og
borgernes fortsatte udvikling i sin helhed
§ 2. Som medlem af foreningen kan optages enhver borger, der er bosiddende i Hovedgård - eller Horsens

Kommune i øvrigt.
§ 3. Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem og medlemskabet er i kraft når kontingentet er betalt.

Medlemsåret går fra maj til maj.
§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkrævning udsendes senest d. 15. maj samme år.
§ 5. Alle kan deltage i foreningens arrangementer, medmindre bestyrelsen eller vedtægterne kræver særlig adgang

for medlemmer.
§ 6. Ethvert medlem er berettiget til, når det sker skriftligt til formanden, at indgive anmodning eller ansøgning,

stille spørgsmål og fremsætte forslag, der skal tages under behandling af bestyrelsen på det påfølgende
bestyrelsesmøde og senest 8 dage efter dette møde give vedkommende medlem skriftlig besked om forhandlingens
resultat.
§ 7. Ethvert medlem kan modtage valg til bestyrelsen og genvalg kan finde sted.
§ 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert år- inden d. 15. april, afholdes ordinær

generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:
1
2
3
4
5
6
7

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning

Regnskabets forelæggelse til godkendelse
Valg af bestyrelse samt valg af suppleant(er)
Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved enhver tids mest relevante medie.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, samt dagsorden.
§ 9. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen og til at tage ordet på

denne. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være skriftligt indsendt til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle afstemninger på generalforsamlingen er skriftlige, hvis et medlem forlanger det.
§ 10. Beslutninger træffes af de mødte medlemmer ved simpelt stemmeflertal. Til forandring af vedtægterne eller

tillæg til disse kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Forslag til
vedtægtsændringer skal være oplyst i indkaldelsen til generalforsamlingen.
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S 1 1, Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når det skriftligt begæres af mindst 15 medlemmer eller når en tidligere generalforsamling
har besluttet det.
Indkaldelsen sker efter bestemmelserne i §8
§ 12. Over de sager der behandles på generalforsamlingen føres et referat. Dette underskrives af dirigent og

referent.
§ 13. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand,

næstformand/sekretær og kasserer. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant
hvert år. Endvidere vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, hver for 1 år ad gangen
§ 14. Bestyrelsen er bundet af de opgaver, som generalforsamlingen har besluttet at arbejde med. De enkelte

opgaver kan delegeres ud i udvalg. Udvalgene må dog ikke træffe økonomiske beslutninger uden bestyrelsens
tilladelse.
S 15. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved de
begrænsninger der følger af § 17, råder bestyrelsen over foreningens pengemidler i overensstemmelse med
formålet og under ansvar for generalforsamlingen.
§ 16. Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der

findes anledning, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til
stede. Beslutninger træffes af de mødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige,
gør formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme udslaget.
Der føres et kort beslutningsreferat af møderne, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.
§ 17. Foreningens pengemidler indsættes i et pengeinstitut, dog kan der være en mindre kassebeholdning hos

kassereren.
Til foreningens virke er oprettet en dispositionsfond på kr. 6.000,Udover renteindtægten og mindre lån i et regnskabsår, kan bestyrelsen ikke anvende fondens midler uden
generalforsamlingens godkendelse.
§ 18. I tilfælde af foreningens opløsning tager den sidste generalforsamling bestemmelse om anvendelse af

foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf.
Disse vedtægter er, i henhold til hidtidige vedtægter, vedtaget på den ordinære generalforsamling 2019 og de
træder i kraft straks efter deres endelige vedtagelse.
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