Vedtægter for Sdr. Vium Sogneforening
Vedtaget d. 08.03.77
Ændret d. 26.03.85
Ændret d. 10.03.88
Ændret d. 28.02.91
Ændret d. 29.01.03
Ændret d. 07.03.13
§l. Navn og formål.
a. Foreningens navn er Sdr. Vium Sogneforening.
b. Foreningens formål er at varetage sognets interesse og følge dets udvikling
c. Foreningen indkalder til sognemøde ud over generalforsamlingen mindst en gang årligt, hvor
aktuelle emner drøftes.
d. Foreningen er upartipolitisk.
§2. Medlemskab.
a. Adgang til at blive medlem har enhver, der har nået den til enhver tid gældende
myndighedsalder.
b. Indmeldelse finder sted til bestyrelsen.
c. Der opkræves et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen med generalforsamlingens
godkendelse.
d. Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.
e. Hvert medlem skal have et medlemskort.
§3. Foreningens ledelse.
a. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
b. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer.
c. Generalforsamlingen vælger hvert år henholdsvis 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen for en
periode af 2 år. Disse afgår skiftevis, 1. år ved lodtrækning. Desuden vælges en revisor.
d. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der føres protokol over afholdte møder og
generalforsamlingen.
e. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
f. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, dog skal et medlem fra bestyrelsen være med.
g. Bestyrelsen og revisorer er ulønnede.
§4. Generalforsamlingen.
a. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts.
b. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske i et lokalt blad senest 14 dage før.
c. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab aflægges.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
d. Kandidatforslag og valg af bestyrelse skal ske skriftligt. Suppleanter er de, der har flest
stemmer næst efter bestyrelsen.
e. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5
dage før i skriftlig form.
f. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst l0 medlemmer fremsætter ønske derom ved skriftlig anmeldelse til formanden om,
hvad der ønskes behandlet. Generalforsamling skal så afholdes inden for 3 uger.

§5. Vedtægtsændringer.
a. Forslag til vedtægtsændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter skal angives som et
særligt punkt på dagsordenen.
b. Forslag er vedtaget, når på generalforsamlingen mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
c. Ændring af dette punkt, samt pkt. 7 kræver, at 100% af de fremmødte stemmer herfor
herunder mindst 2 nuværende medlemmer i udvalgets bestyrelse.
§6. Ophævelse.
a. Beslutning om ophævelse af foreningen og anvendelse af dennes midler sker, når 2/3 af
medlemmerne stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter. Denne generalforsamling er da
beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer.
§ 7 Særligt om Udvalget for støtte til almen nyttige formål i Sdr. Vium.
a. Udvalget for støtte til almen nyttige formål i Sdr. Vium sogn kan alene nedlægges eller
ophæves af udvalget selv i hht. vedtægterne for udvalget. Bestyrelsen i Sdr. Vium
Sogneforening har således ikke kompetence hertil.

