
 

Vedtægter for 

”Andelsselskabet Svenstrup Forsamlingshus” 

  

1:    Selskabets navn er ”Andelsselskabet Svenstrup Sogns Forsamlingshus”. 

       Andelshaverne er kun forpligtede med deres andels beløb, og deres private formue er selskabet 

       uvedkommende. 

2:    Selskabet har sit hjemsted i Svenstrup. 

       Forsamlingshuset skal virke i national og kristelig ånd og skal i øvrigt stilles til rådighed for folkelig og   

       politisk oplysning. 

       Bestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om forsamlingshusets brug. 

3:    Andelshaverne erholder intet udbytte af den i selskabet indskudte kapital. 

       Giver driften af forsamlingshuset overskud, anvendes dette til ejendommens vedligeholdelse, udvidelse  

       eller fornyelse eller afdrag på eventuel gæld. 

       Udover dette henlægges overskuddet til en reservefond. 

4:    Andelsbeviserne lyder på navn og kan ikke overdrages til andre eller gå i arv. 

5:    Bortkommer et andelsbevis, kan dette erstattes ved udfærdigelse af et nyt. 

6:    Den øverste myndighed i alle selskabets anliggender har generalforsamlingen, på hvilken hver  

       andelshaver er stemmeberettiget. Hver andelshaver har på generalforsamlingen kun en (1) stemme. 

       Andelshavere kan kun udøve deres stemmeret ved personlig nærværelse på generalforsamlingen. 

7:    Selskabets ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar måned.  

       Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale blade.  

       I forbindelse med indvarslingen skal bestyrelsen bekendtgøre dagsordenen for generalforsamlingen. 

       Dog har hver andelshaver ret til 4 dage før generalforsamlingens afholdelse til bestyrelsen skriftligt at 

       fremsætte forslag eller spørgsmål, som vedkommende ønsker behandlet på generalforsamlingen.  

       Forhandlingsgenstande som ikke 4 dage før generalforsamlingen på forskriftsmæssig måde er anmeldt 

       for bestyrelsen, kan kun behandles på generalforsamlingen, når samtlige andelshavere, der har givet 

       møde, stemmer for at tillade det. Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.  

8:    Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen og skal afholdes når det  

       forlanges af mindst 25 andelshavere. Et sådant forlangende skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen  

       og skal være ledsaget af en motiveret dagsorden. ER en ekstraordinær generalforsamling lovlig  

       indkaldt, afgøres de fremsatte forslag af de mødte andelshavere ved almindelig stemmeflerhed. Over  

       samtlige forhandlinger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger føres en protokol, der  

       underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af dirigenten, der har ledet general- 

       forsamlingen. 

9:    Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Denne samt 2 revisorer og forretningsføreren, der tillige er 

       kasserer, og ikke har sæde i bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen. Alle de nævnte personer har  

       en 3-årig funktionstid og kommer på valg på følgende måde: Det ene år afgår to bestyrelsesmedlemmer  

       og den ene revisor, næste år to andre bestyrelsesmedlemmer og den anden revisor, og det tredje år det 

       5. bestyrelsesmedlem og kassereren. 

       Alle valg foretages ved skriftlig afstemning medmindre afstemningen ved håndsoprækningen enstemmigt  

       vedtages. 
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10:   Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, dog 

         mindst en gang hver halvår. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, som føres af forretningsføreren og  

         opbevares af denne. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 3 dages varsel. 

11:   Bestyrelsen repræsenterer selskabet i alle forhold såvel udadtil som overfor andelshaverne. Formanden 

         foreningen samt eet bestyrelsesmedlem kan forpligte selskabet. Dog kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers 

         underskrift ved afhændelse eller pantsættelse af fast ejendom. 

12:   Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren aflægger regnskab inden generalforsamlingens afholdelse. 

        Efter at regnskabet er gennemgået af revisorerne, fremlægges det til godkendelse på selskabets ordinære 

        generalforsamling.  

13:  Lejere af forsamlingshuset er ansvarlige for, at arrangementet afvikles efter den af bestyrelsen, eller  

        bestyrelsens repræsentant, trufne aftale.  

        Beskadigelse, bortkomst eller anden vanrøgt betales af lejeren. 

        Lejeren (festholderen) er er ansvarlig for alle forhold over for myndigheder m.v. (Lejlighedsaftale KODA o.a.) 

        Der underskrives lejekontrakt for hver enkelt udlejning. Denne kontrakt er bindende for bege parter. 

14:  Ændring af selskabets vedtægter skal vedtages på den generalforsamling. Vedtagelse af ændringer er betinget af  

        at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal  

        fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. 

15:  Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted på 2 efter hinanden, med 14 dages  

        mellemrum, afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.  

        Der skal være enighed om anvendelse af § 15. 

        Evt. midler skal anvendes ti velgørende formål i Svenstrup sogn efter den opløsende generalforsamlings 

        bestemmelse. 

16:  Andelshaverne er underkastet selskabets love, således som disse er eller som de senere på lovlig måde bliver  

       ændrede. 

 

Nærværende er en afskrift af selskabets love og kan ikke erstatte de originale og underskrevne love af 11-11-1999. 

 

             

               

         

 

   


