Vedtægter for Gjessø Forsamlingshus
§1 Navn
Foreningens navn er Gjessø Forsamlingshus.
§2 Hjemsted
Foreningen holder til i forsamlingshuset på Gl. Skolebakkevej 28, Gjessø, 8600 Silkeborg.
§3 Formål
Foreningens formål er at drive forsamlingshuset, og derved skabe et samlingssted for medlemmerne, samt
stå for udlejning af forsamlingshuset til egnens beboere samt andre interesserede.
§4 Medlemmer
Medlemmer er alle beboere i Gjessø og nærmeste omegn. Hvert år opkræver bestyrelsen frivilligt bidrag
blandt medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter størrelsen på bidraget pr. person.
Foreningen skal til enhver tid være gældfri.
§5 Udlejning
Bestyrelsen udpeger en udlejer, og aflønner denne efter bestyrelsens skøn. Udlejer deltager i bestyrelsens
møder. Er udlejer ikke af en generalforsamling valgt til bestyrelsen har denne dog ingen stemmeret.
Reservering af forsamlingshuset kan kun foretages ved henvendelse til udlejer, og er kun gyldig ved
indbetaling af depositum nærmere fastsat af bestyrelsen. Depositum fratrækkes lejen ved betaling.
§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved
opslag centralt i Gjessø og på foreningens hjemmeside og/eller annoncering i et af de lokale blade.
Indkaldelse kan også ske ved husstandsomdeling i forbindelse med opkrævning af bidrag.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan ikke komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmer
til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af stemmetæller(e)
6. Valg af medlemmer og evt. suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er) og revisor suppleant.
8. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50
medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter modtagelse af begæringen,
og dagsorden skal vedlægges indkaldelsen.

§7 Stemmeret og afstemninger ved generalforsamlinger
Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de
medlemmer der har givet møde. Ændringer af disse vedtægter kræver dog et flertal på 3/4.
Kun bidragsydere har stemmeret.
Hvert medlem har 1 stemme der afgives personligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemning foregår skriftligt såfremt blot én fremsætter ønske herom.
§8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Tre af medlemmerne er på valg i ulige år, de resterende 2 i lige år.
Der kan foretages genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes af formanden samt enten næstformand eller kasserer efter bestyrelsens valg.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne, og kan for foreningens
midler afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til småanskaffelser, reparationer og
vedligeholdelse.
Større ændringer af forsamlingshuset skal vedtages ved den ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab.
Bestyrelsen har pligt til at tegne forsikring for både bygning og løsøre.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres beslutningsreferat fra bestyrelsens møder,
og dette skal enten offentligøres eller skal til enhver tid kunne udleveres til foreningens medlemmer på
forlangende.
Ved afgang fra bestyrelsen udenfor generalforsamlingen indtræder en suppleant. Suppleanter indtræder i
det afgående medlems resterende valgperiode.
§9 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der kan ikke udbetales udbytte til medlemmerne.
Revision af regnskabet foretages af den/de på generalforsamlingen valgte revisor(er).
§10 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, og kun når forslag
herom er vedtaget på den ordinære generalforsamling. Opløsning kræver 3/4 stemmeflertal på begge
generalforsamlinger.
§11 Ophævelse
Alle hidtil gældende vedtægter ophæves.
§12 Ikrafttræden
Foreningens vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 25. september 1997, og trådt
i kraft samme dato. Efterfølgende er vedtægterne blevet ændret på følgende generalforsamlinger:
*21. januar 1999
*10. februar 2000
*20. februar 2008
*27. februar 2014

