
V E D T Æ G T E R
for

NØRAGER SOGNS BEBOERFORENING
Som vedtaget 27/2 1969 

med ændringer vedtaget 25/2 1985, 18/2 2009, 9/2/2013 samt 1/3 2020.

§1
Foreningens navn er 
”Nørager Sogns Beboerforening”.

Som medlemmer kan optages enhver, som 
bor i Nørager Sogn eller har tilknytning hertil og 
som er fyldt 18 år.

§ 2
Foreningens formål er at varetage sognets og 
medlemmernes interesser såvel overfor offentlige 
myndigheder som vedrørende mere lokale for-
hold.

§ 3
Generalforsamling afholdes årligt i februar 
måned. Indkaldelse til generalforsamling foreta-
ges senest 30 dage før ved opslag hos købman-
den, på sociale medier og på Nørager Sogns 
Beboerforenings hjemmeside.

Indkomne forslag skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal bl.a. 
omfatte følgende emner:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Fremlæggelse af revideret regnskab
- Kontingent
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse og revisorer
- Evt. 

Kun medlemmer har stemmeret og er valgbare.
Alle afstemninger afgøres ved relativt stemme-

flertal, dog undtaget valg af formand samt de i 
§§ 8 og 9 nævnte forhold.

Såfremt ét medlem ønsker skriftlig afstemning 
sker dette, dog undtaget valg af dirigent.

Blanke stemmesedler medregnes ikke ved 
optællingen. 

Generalforsamlingens beslutninger noteres 
i en protokol, der underskrives af dirigent og 
bestyrelse.

§4
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse  
bestående af 3 medlemmer samt 1 suppleant. 
Endvidere vælges 2 revisorer. 

Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år  
således at 1 bestyrelsesmedlem samt formanden 
er på valg hvert år.

Øvrige valg er gældende for et år.

Formanden vælges af generalforsamlingen for 
1 år ad gangen og skal opnå mindst 50% af de 
afgivne stemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstfor-
mand og kasserer. Sidstnævnte kan udpeges 
udenfor bestyrelsen.

§5
Generalforsamlingen tager stilling til forman-
dens beretning og det reviderede regnskab ved 
afstemning.

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af:
- 1/3 af medlemmerne ved skriftlig begæring
eller
- mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
eller
- den ordinære generalforsamling ved alminde-

lig afstemning.
Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsam-
ling og med angivelse af årsag.

§7
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, 
dog afholdes mindst ét møde i kvartalet.  
Endvidere nedfældes beslutninger i en protokol, 
der underskrives af medlemmerne.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen er tilstede. Afgørelser sker med 
almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver til 
personer udenfor bestyrelsen.

§8
Ændringer i foreningens vedtægter skal ved-
tages af generalforsamlingen med 2/3 af de 
fremmødte medlemmer, dog undtaget de i §9 
nævnte forhold.

§9
Ændringer af foreningens formål eller medlems-
kreds samt opløsning af foreningen kan kun ske 
på 2, på hinanden følgende generalforsamlinger, 
med mindst 10 dages og højest 3 måneders mel-
lemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte med-
lemmer stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning overgår 
foreningens midler til velgørende formål efter 
bestyrelsens afgørelse. For eventuelle underskud 
hæfter foreningen med sine midler.


