
VEDTÆGTER 
for 

HØJRUP SOGNS BORGERFORENING 
 
 
§ 1. 
Foreningen hedder Højrup Sogns Borgerforening. Foreningens formål er at samle alle borgere til virksomhed for 
sognets fremme og trivsel. 
 

§ 2. 
Enhver med tilknytning til sognet, er fyldt 18 år og vil virke for ovenstående formål, kan blive medlem. 
 
§ 3. 
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen 
  
§ 4. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer 
samt 1-2 suppleanter. Samtidig med valget af bestyrelsen vælges revisor samt en suppleant. Valgperioden er 2 år. 
Bestyrelsen afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer ved generalforsamlingen. Ethvert medlem kan modtage valg til 
foreningens bestyrelse. 
Genvalg kan finde sted, dog er den pågældende ikke forpligtet til at modtage sådan forinden 2 år efter fratrædelse. 
  
§ 5. 
Foreningens regnskabsår er fra 1/10 til 30/9 og der afholdes hvert år ordinær generalforsamling i oktober måned. 
Foreningen tegnes af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være 
modtaget senest 7 dage, før generalforsamlingen afholdes. Forslag indsendes til Borgerforeningens mail eller ved 
personlig aflevering til et bestyrelsesmedlem. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 25 medlemmer fremsætter 
skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling afholdes senest 21 dage efter begæringens fremkomst. 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  
Enhver generalforsamling skal bekendtgøres mindst 14 dage forud og er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes 
antal. 
 
§ 6. 
Foreningen afholder møder eller andet, så ofte bestyrelsen finder det fornødent. Ethvert medlem kan til 
bestyrelsen indgive skriftlige forslag til behandling på møderne, og disse behandles da i den orden, hvori de er 
indkomne, dog kan der gøres undtagelser heraf, når et eller andet vigtigt spørgsmål fordrer en hurtig behandling. 
  
§ 7. 
På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 
4. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleant. 
5. Valg af revisor. 
6. Behandling af fremkomne forslag 
7. Eventuelt. 

  
 



 
 
 
 
§ 8. 
Foreningen kan ved en generalforsamling af de fremmødte opløses, uanset antal. En eventuel opløsning skal fremgå 
af dagsordenen. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle ejendele et eller andet velgørende formål i Højrup Sogn. 
  
§ 9. 
Borgerforeningen indkalder alle foreninger og grupper til lokalrådsmøde én gang årligt 
  

                       
    Vedtaget den 24. oktober 2018 på generalforsamlingen 

 


