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Vedtægter for  

”UDVALGET FOR STØTTE TIL ALMEN NYTTIGE FORMÅL  

I SDR. VIUM SOGN” 

under Sdr. Vium Sogneforening 

 

 

Med hjemmel i Sdr. Vium Sogneforenings gældende vedtægter som vedtaget d. 6. marts 1975, med senere ændringer 

og med samtidig vedtagelse af nyt § 5 litra C og § 7 nedsættes hermed under Sdr. Vium Sogneforening et selvstændigt 

udvalg som har til formål at administrere og fordele midler modtaget fra de i for Ringkøbing Skjern Kommunes lokal-

plan nr. 280a nævnte 7 vindmøller under disses driftsperiode i henhold til indgået aftale med udviklingsselskabet Løn-

borg Hede Vind ApS eller den/dem som selskabet måtte overdrage sine rettigheder og forpligtelser til. 

For udvalget gælder følgende vedtægter: 

 

1. Navn og hjemsted 

1.1. Udvalgets navn er ”Udvalget for støtte til almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn.” 

1.2. Udvalget har hjemsted i Sdr. Vium Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

2. Formål 

2.1. Formålet med udvalget er at fordele de indkomne midler jf. pkt. 8 efter følgende formålsbestemmelse: 

”At give økonomisk støtte til foreninger i eller med overvejende tilknytning til Sdr. Vium Sogn.” 

 

3. Udvalget 

3.1. Udvalget består af 3-5 medlemmer. 

3.2. Herudover vælges 2 suppleanter og 1 revisor. 
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3.3. Maksimalt 1 af de i pkt. 3.1. og 3.2. nævnte må samtidig være menigt medlem af bestyrelsen i Sdr. Vium 

Sogneforening. 

Udvalget er således i ethvert henseende uafhængigt af bestyrelsen i Sdr. Vium Sogneforening. 

Støtteberettigede foreninger må alene være repræsenteret med et medlem i udvalget. Således må ingen 

medlemmer af udvalget samtidig være i andre udvalg/bestyrelser el.lign, med øvrige udvalgsmedlemmer. 

3.4. Udvalgsmedlemmers virke er ulønnet. 

3.5. Udvalget vælger selv en formand, en næstformand og en kasserer. 

3.6. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer eller suppleanter er til stede, med mindre færre 

medlemmer skyldes inhabilitet. 

3.7. Tegningsberettiget for udvalget er udvalgsformanden sammen med et øvrigt udvalgsmedlem. 

3.8. Er et udvalgsmedlem tilknyttet en forening som andet end menigt medlem, er dette udvalgsmedlem inha-

bilt ved behandling af ansøgninger fra denne forening og må ikke være til stede ved behandlingen heraf. 

3.9. Alle beslutninger om uddeling af – eller undladelse af uddeling af – støtte, træffes ved simpelt stemme-

flertal. Alle afstemninger skal foregå skriftligt. Ved stemmelighed er formandens afgørelse udslagsgiven-

de. 

3.10. Det er ikke en betingelse for udvalget, at hele det modtagne beløb jf. pkt. 8 skal anvendes årligt.  

3.11. Udvalget må aldrig uddele flere midler, end der på det pågældende tidspunkt er til udvalgets frie disposi-

tion.  

 

4. Valg og valgbarhed 

4.1. Opstillings- og stemmeberettiget er ethvert medlem af Sdr. Vium Sogneforening jf. dog pkt. 3.3. 

4.2. Enhver som ønsker opstillet til valg skal oplyse bestyrelsen herom inden rimelig tid inden generalforsam-

lingen og samtidig dokumentere medlemskab af Sdr. Vium Sogneforening. 

4.3. Er der flere opstillede kandidater til valg end udvalgspladser på valg, afgøres det ved direkte valg, hvem 

der bliver valgt ind i udvalget. Til gennemførelse heraf har samtlige tilstedeværende medlemmer en 

stemme. Der stemmes skriftligt på en af de opstillingsberettigede. 

Ved stemmelighed er der omvalg mellem de, som har opnået samme antal stemmer efter samme betin-

gelser. 

4.4. I stiftelsesåret vælges 3-5 medlemmer. De første to valgte medlemmer vælges for en 3 årig periode, de 

næste 2 medlemmer vælges for en 2 årig periode og det sidste medlem vælges for en 1 årig periode. Her-

efter er medlemmer på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. 
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5. Generalforsamling 

5.1. Der afholdes ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af ordinær generalforsamling i Sdr. 

Vium Sogneforening. Der indkaldes ikke særskilt hertil.  

5.2. Der skal ved annonce i lokalt blad indkaldes til ekstraordinær generalforsamling uden ugrundet ophold 

efter at 40% af de stemmeberettigede skriftligt har fremsat krav herom overfor udvalget. Generalforsam-

lingen skal afholdes senest 14 dage efter kravets fremsættelse. 

5.3. På enhver generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde. 

 

6. Ansøgning om støtte 

6.1. Enhver forening som opfylder formålsparagraffen er berettiget til at søge om støtte.  

6.2. Støtteansøgninger skal som minimum indeholde følgende: 

6.2.1. Identifikation af hvem der søger 

6.2.2. Redegørelse for hvad der søges støtte til samt beløbets størrelse 

6.2.3. Samlet budget for det ansøgningsberettigede tiltag, herunder også eventuel egenbetaling fra foreningen 

6.2.4. Tidsplan for gennemførelse 

6.2.5. Eventuelle positive/negative påvirkninger for andre udover foreningens medlemmer 

6.2.6. Andre relevante oplysninger som er nødvendige for at kunne bedømme ansøgningen 

 

7. Behandling af indkomne ansøgninger 

7.1. Udvalget mødes efter behov og behandler her indkomne forslag siden det sidste møde.  

7.2. Efter udvalgets skøn kan en ansøgning tildeles et støttebeløb. 

7.3. Udvalgets skøn er endeligt og kan ikke efterprøves. 

 

8. Udvalgets midler og kontraktsparter 

8.1. Udvalget modtager årligt midler i henhold til indgået aftale med Lønborg Hede Vind ApS eller den/de til 

enhver tid værende ejer af de nævnte møller jf. nærmere den indgåede kontrakt. 

 

9. Ændring af vedtægterne 

9.1. Ændring af vedtægterne kan kun ske, såfremt minimum 2/3 af medlemmerne i Sdr. Vium Sogneforening 

er til stede og stemmer for ændringen, herunder den samlede bestyrelse i udvalget.  
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10. Opløsning 

10.1. Udvalget opløses, når udvalget skønner at fortsat drift ikke tjener noget formål og dette enstemmigt er 

besluttet af samtlige udvalgsmedlemmer både før og efter afholdelse af ordinær generalforsamling. 

 

11. Øvrige forhold 

11.1. For ethvert øvrigt forhold finder de til enhver tid værende vedtægter for Sdr. Vium Sogneforening anven-

delse, med mindre dette vil være i modstrid med denne kontrakt. 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 7. marts 2013 

Som medlemmer af bestyrelsen i Udvalget for støtte til almen nyttige formål i Sdr. Vium Sogn (inden konstituering) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


