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§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Den Gule Bygning i Vildbjerg". Dens hjemsted er Heming Kommune.
Foreningen er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 15/3 2010

§ 2 Foreningens formål

o Foreningens formål er at skabe og drive et medborger-/aktivitetshus for alle kommunens
borgere og foreninger m.v. samt andre med tilknytning til kultur- og fritidslivet i Herning
Kommune uanset medlemskab af nærværende forening.

o Huset skal give mulighed for kulturelle, oplysningsmæssige og fritidsmæssige aktiviteter.

Foreningens formål udmøntes i praksis således:

o Foreningen stiller gratis lokaler til rådighed for de foreninger/grupperinger, der har deltaget i
organiserings- o g renoveringsarbej det omkring bygningen.

r Foreningen stiller gratis lokaler til rådighed for øvrige foreninger (godkendt som
folkeoplysende aktivitet jf. Folkeoplysningsloven), der måtte ønske plads i huset - såfremt

der er egnede lokaler ledige.
o Øvrige foreninger/grupperingerienkeltpersoner kan søge bestyrelsen om tilladelse til at

benytte mødelokalerne til enkeltstående arangementer.
. Bestyrelsen indgfu en brugs- og samarbejdsaftale med Heming Kommune.

Lokaleme kan ikke benyttes til familiefester samt erhvervsmæssige/kommercielle arrangementer.
(Se dog § 10, stk. 4)

§ 3 Medlemskab

stk. 1

Som personlig støttemedlem kan optages enhver person,

- som har bopæl i Herning kommune
- eller har tilknytning til kultur- og fritidslivet i Herning kommune.
- som anmoder om optagelse i foreningen

stk.2
Kollektivt støttemedlemskab kan tegnes af foreninger og grupper,

- der har hjemsted i Herning kommune, og
- hvis aktiviteter kan indpasses i huset og
- som anmoder om optagelse i foreningen

stk. 3

Bestyrelsen afgør om en forening eller gruppe kan optages, ligesom bestyrelsen kan udelukke
personer/grupper/foreninger, der er i kontingentrestance, misbruger huset eller modarbejder
foreningens formåI.
Beslutninger af ovenstående karakter meddeles på næste generalforsamling.
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§ 4 Kontingent

stk. I
Kontingent for det kommende regnskabsår fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling og
indbetales senest l. februar. Udmeldelse sker automatisk ved to måneders restånce.

stk.2
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt gælden bliver berigtiget.

§ 5 Generalforsamling

stk. I
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en

gang om året inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med angivelse
af dagsorden med mindst 14 dages varsel i den lokale presse og/eller ved skriftlig indkaldelse af
hvert medlem.

stk.2
Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingens aftroldelse.

stk.3
Forslag til vedtægtsændringer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være

bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingens aftroldelse.

stk.4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens arsberetning
c. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og budget til orientering
d. Fastsættelse af medlemskontingent
e. Behandling af indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
g. Valg af revisor

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 Beslutningsregler på generalforsamlingen

stk. I
På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra den i
§ 13 og § 14 nævnte situation.

stk.2
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis l/3 af de stemmeberettigede ønsker det, ved personvalg

dog altid skriftlig afstemning.
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stk. 3

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunlter og om
ændringsforslag til disse.

stk.4
Forudsat at kontingent er betalt, har hvert personligt medlem 1 stemme og hvert kollektivt
medlemskab berettiger til max. 5 stemmer - dog er stemmeretten afhængig af personlig flemmøde.
Hvis fx en forening kun er repræsenteret på generalforsamlingen ved 3 personer, har foreningen kun
3 stemmer.

stk.5
En person kan kun stemme som enten repræsentant for et kollektivt medlemskab eller personligt
medlem - aldrig som både - og.

stk.6
Man skal ved generalforsamlingens start ved uddeling af stemmekort vælge, om man ønsker at
stemme som personligt eller kollektivt medlem.

stk.7
Nye medlemmer/kollektive medlemskaber opnår første stemmeret, hvis de på
generalforsamlingstidspunktet har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder.

stk.8
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk.9
Ved beregning af flertallet medregnes hverken blanke eller ugyldige stemmer.

stk.10
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal
medlemmer.

Stk. 11

Ved stemmelighed bortfalder forslaget, ved personvalg foretages dog lodtrækning.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

stk. I
Nar formanden for bestyrelsen eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller Yo af forcningens medlemmer -

beregnet efter stemmevægt - anmoder herom, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.

stk.2
Forslag til dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling.

stk.3
Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

stk.4
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Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat begæring
herom.

§ 8 Vatg og sammensætning af bestyrelsen

stk. I
Foreningens bestyrelse udgør den daglige ledelse af foreningen.

stk.2
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der efter hver generalforsamling konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer, seketær og tre bestyrelsesmedlemmer.

stk.3
Bestyrelsen vælges efter følgende regler:

1. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt de støttemedlemmer
der har personlig stemmeret. De tre bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på2 åx.

Hvert andet år vælges to bestyrelsesmedlemmer, hvert andet år et bestyrelsesmedlem. Første
år efter stiftende generalforsamling afgår et bestyrelsesmedlem. Ved første valg afgøres det
ved lodtrækning, hvilket bestyrelsesmedlem, der afgår efter et år.

2. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt de foreninger og
grupper, der har kollektiv medlemskab. De fire bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode
på2 årr. Hvert andet år vælges to bestyrelsesmedlemmer. Første år efter stiftende
generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer. Ved første valg afgøres det ved
lodtrækning, hvilke to bestyrelsesmedlemmer, der afgår efter et år.

3. To suppleanter vælges hvert fu. En suppleant vælges af og blandt de medlemmer, der har
personligt stemmeret. En suppleant vælges af og blandt de foreninger og grupper, der har
kollektiv stemmeret.

Suppleanterne indgår i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet
i en af bestyrelsen forventet periode af mindst tre måneders varighed.

§ 9 Bestyrelsens virke

Stk. 1

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året.
Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

stk.2
Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med mindst en uges varsel vedlagt dagsorden med de
punlder, der skal behandles.

stk.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser
træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af stemmelighed i formandens fravær bortfalder afstemningspunktet.

stk.4
Bestyrelsen fastsætter indenfor foreningens rammer selv sin forretningsorden og kan nedsætte
udvalg efter behov.
stk. 5
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Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over hver møde, og protokollen godkendes efterfølgende af
bestyrelsen.

stk.6
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom gives skriftligt til
formanden.

stk 7
Bestyrelsen udarbejder en husorden for brug af bygningen og dens faciliteter. Husordenen
godkendes af generalforsamlingen.

§ 10 Arbejdsgrupper

stk. 1

Til den daglige drift og vedligehold af huset kan etableres arbejdsgrupper med brugere indenfor
forskelli ge interesseområder.

stk.2
Arbejdsgruppeme nedsættes på bestyrelsens foranledning. Arbejdsgrupperne fungerer i samarbejde

med bestyrelsen.

stk. 3

Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde med den enkelte arbejdsgruppe retningslinjer for gruppens

virke.

stk.4
Arbejdsgruppemes medlemmer ffir som kompensation for det ulønnede arbejde og på nærmere af
bestyrelsen fastsatte vilkår mulighed for at benytte husets faciliteter i begrænset omfang.

§ 11 Hæftelser

stk. I
Foreningens medlemmer, herunder dens ledelse (bestyrelse), hæfter ikke personligl for eventuelle
forpligtigelser, der er indgået i foreningens navn.

stk.2
Foreningen hæfter overfor 3. mand alene med sin formue.

§ L2 Foreningsregnskab

stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk.2
Regnskab udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik.

stk. 3

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
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§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. I
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, nåtr 213 af de afgivne stemmer tiltræder det, og Herning
Kommune herefter godkender ændringeme.

§ 14 Foreningens ophør

stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst% af
afgivne stemmer tiltræder det, og det herefter godkendes af Herning Kommune.

stk.2
Det skal fremgå af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, at der skal træffes
beslutning om opløsning af foreningen.

stk.3
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue almennyttige formål efter
generalforsamlingens afgørelse og med Herning Byråds godkendelse.

Således vedtaget på den stiftende generalftrsamling i Vildbjerg den l5/3 2010.
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