Vedtægter
For
Hvilsom Kulturhus
§1

Formål
§2

Foreningens navn er HVILSOM KULTURHUS
Foreningens formål er at skabe et passende
mødested for egnens befolkning til social, kulturelle,
selskabelige og underholdende sammenkomster
samt samlingslokale for egnens ungdom til musik,
teater og anden fritidsvirksomhed.
Indtræden i foreningen
§3
Som medlem af foreningen kan optages myndige
personer, boende i eller med tilknytning til Hvilsom
og omliggende sogne.

§5
En på foranstående måde indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig.
Bestyrelsen og valg sker ved simpelt stemmetal.
Hvert medlem har kun én stemme.
Til opløsning af foreningen og vedtægtsændringer
kræver dog vedtagelse heraf på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, og således, at den
første af disse generalforsamlinger kun er
beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af
medlemmerne er mødt.
Er det nødvendige antal medlemmer ikke mødt,
indkaldes til en ny første generalforsamling og
denne er da beslutningsdygtig, uanset hvor mange
der er mødt.

Foreningens ledelse
§4
Generalforsamlingen bestående af samtlige aktive
medlemmer, er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid
indvarsles af bestyrelsen, der er pligtig til at
indkalde til generalforsamling når ¼ af de aktive
medlemmer forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges
varsel ved offentliggørelse ved kulturhuset og
købmanden banken
Annonceringen skal indeholde dagsorden for
generalforsamlingen.
§6
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal
mindst indeholde, beretning, regnskabsaflæggelse
samt de nødvendige valg. Forslag fra medlemmerne
om andre beslutninger skal indleveres til formanden
senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7

§8

Foreningens daglige ledelse varetagers af
bestyrelsen, der består af 5 på generalforsamlingen
valgte medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen
vælges på 2 år af gangen og således, at der ved hver
generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer,
formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen bærer ansvaret for kulturhusets
vedligehold og benyttelse, og for foreningens
midler.
Kassereren fører et velordnet regnskab og må ikke
ligge inde med mere end 200,- kr. i kontanter af
foreningens midler, idet resten af kassebeholdningen
skal være indsat i kulturhusets pengeinstitut.
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, hvori
general-forsamlingens og bestyrelsens beslutninger
omhyggeligt indføres.

§9

§ 10

Kulturhuset eller dele heraf kan af bestyrelsen
udlejes til foreninger som til private til hvilken som
helst afbenyttelse, som ikke er i strid med loven.
I mangel af fastsatte takster bestemmer bestyrelsen
lejens størrelse, ligesom den i tilfælde, hvor
forholdene taler derfor, kan fravige fastsatte takster.

Kulturhuset kan ikke benyttes uden bestyrelsens
samtykke. Når en privat person lejer det til private
sammenkomster, må der udskænkes spiritus, hvis
det ønskes. Foreninger og firmaer, der lejer
kulturhuset, kan med bestyrelsens tilladelse og efter
gældende lov søge engangsbevilling til udskænkning
af spiritus. Det samme gælder kulturhusets eget brug
af ”Huset”.
Udskænkning af spiritus er i øvrigt ikke tilladt.

§ 11

§ 12

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt
stemmetal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Optagelse af lån skal godkendes
af en generalforsamling, hvilket også gælder køb
eller salg af fast ejendom.

Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

