Vedtægt for Egebæk-Hviding Beboerforening
1. Navn
1.1. Foreningens navn er Egebæk-Hviding Beboerforening.
2. Medlemmer
2.1. Alle der bor i Hviding og V.Vedsted sogne kan blive medlemmer af foreningen.
3. Formål og virke
3.1. Foreningens formål er på upolitisk baggrund at varetage medlemmernes fælles
interesser.
3.2. Foreningen skal være medlemmernes talerør over for Esbjerg Kommune.
3.3. Foreningen kan gå i samarbejde med eksisterende foreninger om løsning af
opgaver, der har betydning for flere end den pågældende forenings egne
medlemmer.
3.4. Endelig kan foreningen selvstændigt tage opgaver op, der ikke i forvejen varetages
af bestående foreninger.
3.5. Foreningen medvirker til at udbrede kendskabet til kommunens bestemmelser og
disses konsekvenser.
3.6. Foreningen er en del af Lokalråd Ribe Syd.
4. Bestyrelsen
4.1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.
4.2. Bestyrelsen indkalder efter eget skøn eller på opfordring til borgermøder med
kommunen eller andre sagkyndige i spørgsmål indenfor foreningens virkefelt.
4.3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 medlemmer i lige
år og 2 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
4.4. Som medlem af bestyrelsen forpligter man sig til at være aktiv, og deltage i
foreningens arrangementer. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterlever dette, kan
de øvrige bestyrelsesmedlemmer ekskludere det valgte medlem fra bestyrelsen, og
i stedet indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling afholdes.
5. Generalforsamling
5.1. Foreningens højeste myndighed er dens generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og indkaldelse sker ved
annoncering, som skal finde sted senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
Indkomne forslag.

5.2. Indkomne forslag skal, for at kunne blive behandlet på general-forsamlingen være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen
skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsender skriftlig
begæring herom.
6.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring
herom er indgivet.
7. Beslutninger og afgørelser
7.1. En af bestyrelsen indkaldt generalforsamling er beslutnings-dygtig uanset det
fremmødte antal. §10 er dog undtaget.
7.2. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.
8. Kontingent opkrævning
8.1. Det fastsatte årlige kontingent indbetales på foreningens konto i Andelskassen.
Kvittering gælder som medlemsbevis.
9. Regnskab
9.1. Kassereren aflægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab på den
ordinære generalforsamling.
9.2. Regnskabet følger kalenderåret.
10.Foreningens ophør
10.1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt 2/3 af medlemmerne beslutter det på
en generalforsamling.
10.2. Hvis denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, afholdes ekstraordinær
generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.
10.3. Samtidig træffes afgørelse om anvendelse af foreningens midler.
11.Vedtægts ændringer
11.1. Vedtægts ændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling uden hensyn
til det fremmødte antal medlemmer, når indkaldelsen til generalforsamlingen
indeholder oplysninger om, at forslag herom vil blive fremsat.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2019.

