
Vedtægter for foreningen "DEN GAMLE SKALE,,.

§1. frlavn oe hiemsted:

Foreningens navn er "Den gamle skole".

Foreningen er hjemmehørende i Holstebro kommune på adressen Kirkebyvej 11, sønder Nissum, 6990
Ulfbcrg.

§2. Eorrlj&

Foreningens formål er at anvende bygningerne til sognets bedste. - Det kan være til udlejning til anCre
institutioner, undervisningsformå1, klublokaler, overnatningssted for gæster til Multihallen o.m.a.

§3. Mgdlernmer:

Sorn rnedlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig
næ rværende vedtæ'gter.

§4. Ge[eralforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af
april måned.

Gerreralforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generaiforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

" Valg af dirigent og referent

" Årsberetning

o Flernlaeggeise af revideret regnskab

* [-astsa*itelse af kontingent

* Godkendelse af budget

" Vai€ af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

e Valg af intern revisor

e lndkomne forslag

o Eventuelt

Foi'slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalvære formanden i hænde senest 7 dage
inden mødets afholdelse.

Beslutninge r traeffes ved almindeligt stemmeflerta l.

Der føres beslutningsreferat, som underskrives af formand og referent.



§5. Eh{traordinær generalf-orsamline;

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krcv herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved offentliggØrelse i lokale medier med mindst 14 dages
va rsel.

§5. Bestyrelqen: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst s medlemmer, som vælges af
ge ne ra lforsa mlingen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med skiftevis 2 og 3 årligt, første gang med 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte forrnand og kasserer.

Bestyre lsen fastsætter seiv sin forretningsorden

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

§7. Økonomi:

Kontingent ved indmeldelse er som udgangspunkt et engang;sbeløb, der bestemmes på den årlige
genera lforsa mling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt intern revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8. Tegning oe hæftelse:

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af
bestyreisesprotokolle n.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele
for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilh6rende.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9" VeCtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan foretages , når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10.QB]øsltls

Foreningen kan opl6ses, når 2/3 af deltagerne ito på hinanden følgende generalforsarnlinger
stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.



Så ledes vedtdg et på fareningens stiftende genero lforsd m ling

d. 27. maj 2014

Underskrevet af den nyvalgte bestyrelse:

Mortin Sinkjær Frederik Modsen Birthe Jensen

Dennis Jespersen Gitte Bjerg Nielsen

Suppleanter: Erik Holk Mqrianne Bentsen

lntern revisor: Britto Toft Suppleant: Kjeld Thomsen


