Vedtægter for Hagested
Lokalforum

Der indgås administrations aftale med
Hagested Beboerforening
§ 5 Organisation

§ 1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Hagested
Lokalforum og foreningens hjemsted
er Hagested Lokalområde, Holbæk
Kommune.
§ 2 Formål
Foreningen har til formål:




At understøtte en åben debat om
lokalområdet i samarbejde med
øvrige foreninger i området sammen
med politikere og medarbejdere i
Holbæk Kommune
At fordele tilskud fra Holbæk
kommune, til lokale foreninger efter
ansøgning

Der afholdes 1 årligt møde (i
forbindelse med generalforsamling)
§ 3 Medlemskab
Alle, som har interesse i at støtte
foreningens formål, kan optages som
medlemmer.
§ 4 Kontingent/finansiering
Der er opkræves ikke kontingent for
medlemskab.
Foreningen indgår en samarbejdsaftale
med Holbæk Kommune, der berettiger
foreningen til at modtage et årligt
tilskud fra Holbæk Kommune, forudsat
der er truffet politisk beslutning herom.
Foreningen søges herudover finansieret
ved sponsorstøtte samt bidrag fra
offentlige/private virksomheder, fonde,
øvrige foreninger/institutioner og
private personer.

Foreningens overordnede ledelse er
generalforsamlingen, som består af
medlemmerne af foreningen.
Generalforsamlingen vælger:





En bestyrelse på 3 personer
2 suppleanter for bestyrelsen
1 revisor
1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode
på 2 år, således at mindst 1 person er
på valg hvert år. Revisor og
suppleanter er på valg hvert år.
§ 6 Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder
generalforsamlingen med mindst 14
dages varsel via foreningens officielle
kommunikationskanaler eller ved
annoncering i lokale medier. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned.
Dagsorden for ordinær
generalforsamling skal som minimum
indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelses beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag (forslag skal være
modtaget skriftligt af bestyrelsen
senest én uge før
generalforsamlingen)
5. Valg (jfr. § 5)
6. Eventuelt

§ 7 Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af
bestyrelsen (jfr. § 5). Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand,
næstformand og kasserer.
Bestyrelsen:




Udarbejder regnskab
Fastsætter selv sin forretningsorden
Kan sammensætte
samarbejdsgrupper af medlemmer,
der kan fungere som
idéudviklingsforum for foreningen

Formanden/formandskabet har
tegningsret for foreningen.
§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på
2/3 af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.
Forslag til ændring af vedtægterne skal
være bestyrelsen i hænde senest 21
dage før afholdelse af
generalforsamling.
§ 9 Ekstraordinær
generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling sker, hvis et flertal i
bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af
medlemmerne skriftligt fremsætter
ønske om det.
Indkaldelse sker under samme
betingelser som anført i § 6.
Dagsordenen skal motiveres.

