
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som den ordinære. 

Generalforsamlingen afgør til enhver tid alle Forsamlingshusets sager ved 

almindeligt stemmeflertal. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte 

stemmeberettigede. 

Paragraf 9 

Der kræves en generalforsamlingsbeslutning for at man kan pantsætte foreningens 

midler, ligesom der ikke kan foretages lånoptagelser eller køb af fast ejendom uden 

forudgående vedtagelse på generalforsamlingen. 

Paragraf 10 

Bestyrelsen har fuld dispositionsret over huset. Lejeafgift for huset samt ansættelse 

af vært foretages af bestyrelsen. 

Paragraf 11 

En lejer af huset er ansvarlig for det og dets inventar i den tid, vedkommende 

benytter det. Sker der nogen skade, er vedkommende lejer forpligtet til at betale 

erstatning for det beskadigede.  

Paragraf 12 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Paragraf 13 

Beslutninger om nedlæggelse, salg eller foreningens opløsning skal vedtages på en 

generalforsamling. Til gyldig vedtagelse kræves, at forslaget ved sagens 

behandling opnår tilslutning fra mindst 3/5 af foreningens samlede medlemstal, 

eller at der ved to efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger afgives et antal 

stemmer for forslaget, der svarer til 3/5 af de i generalforsamlingen deltagende 

stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning træffer 

generalforsamlingen beslutning om anvendelse at foreningens midler, som dog 

under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Mammen Sogn. 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 21. marts 2018. 
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Paragraf 1 

Foreningens navn er: MAMMEN FORSAMLINGSHUS OG 

BEBOERFORENING. 

Dens hjemsted er Mammen, Viborg Kommune. 

Foreningen er selvejende. 

Paragraf 2 

Foreningens formål er at stå for driften af Forsamlingshuset og varetage beboernes 

interesser i det sociale og selskabelige foreningsarbejde, samt bidrage til mulig 

udvikling af Mammen og omegn. 

Paragraf 3 

For at blive aktivt medlem skal man bo i Mammen og omegn samt være fyldt 18 

år. Indmeldelsen sker ved, at vedkommende betaler et årligt kontingent, som 

fastsættes på den årlige generalforsamling. Et medlemskab giver ret til én stemme 

pr. husstand på generalforsamlingen. 

Medlemmerne får ikke andel i overskud af driften af foreningen, men overskuddet 

tilfalder kun forsamlingshuset og beboerforeningen. Foreningens medlemmer 

hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

Foreningen har en medlemsliste. 

Paragraf 4 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger en bestyrelse på 

syv medlemmer for to år. Bestyrelsens medlemmer er på valg skiftevis tre på ulige 

år og fire på lige år ad gangen. Desuden vælges hvert år to suppleanter for et år. 

Der vælges en revisorer for to år og en revisorsuppleant for et år. 

Hvis bestyrelsens antal ikke kan opretholdes i valgperioden pga. force majeure kan 

bestyrelsen fortsætte sit virke indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter 

selv sin forretningsorden. 

Paragraf 5 

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts og indvarsles ved 

skiftlig meddelelse eller annoncering i et lokalt medie senest 14 dage før. 

Forslag eller vedtægtsændringer sendes til formanden senest fire uger før 

generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst 

indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet 

4. Fastsættelse af kommende års kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse, revisor og udvalg 

7. Eventuelt 

 

Paragraf 5.1 

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer for forslaget. Forslag om vedtægtsændringer skal være 

tilgængelige (for alle) 14 dage inden generalforsamling. 

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændringer.  

Paragraf 6 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær 

senest 14 dage efter generalforsamling. 

Paragraf 7 

Bestyrelsen kan egenhændigt nedsætte/opløse et eller flere udvalg, som har 

reference til bestyrelsen.  

Paragraf 8 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden finder det 

nødvendigt, eller når 4 medlemmer af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne 

forlanger det og indgiver skriftligt motiveret krav om det til formanden. 


