
Vedtægter for foreningen Multisal i Voerladegård

1 Navn

7.7 Foreningens novn er "M,tltisal i Voerladegård"

7.2 Foreningen er stiftet den 79. august 2077

1.3 Foreningens hjemsted erVoerladegård,8660Skanderborg

7.4 Foreningen er ikke medlem of landsdækkende organisøtioner

2 Formål

2.7 Foreningens formål er øt bygge, eje og drive en Multisølfldrætshal der giver et overckud, som skal anvendes

til almennyttige kulturette/idræts,ige ftormåt i foreningens lokalområde og Skanderborg Kommune. Tit gavn

for Voerladegård ldrætsforening, Voerladegård Skole, 6vrige instltutioner,loreninger og andre kulturelle
okører.

2.2 Foreningen er almen, ukommerciel og uden politisktilknytning.

3 Medlemskab

3.7 Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 78 år.

3.2 Possive medlemmer kan optages uanset alder.

4 lndmeldelse

4.7 tndmeldelse skol ske skriftllgt til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 78 år skal

indmeldelsen underskrives af Iorældre/værge.

4,2 lndmeldelsen er bindende mindst 3 måneder, dog er de første 74 ddge dt betrdgte som prøvetid,

5 Udmeldelse

5.7 lldmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds vorsel til udgongen af et kvanø|.

5.2 lJdmeldelse kan kun dccepteres, hvis medlemmet ikke hor noget økonomisk mellemværende med

foreningen.
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6 Kontingent

6.7 Kontlngentet lostsættes på den ordinære generalforsamling.

6.2 tndbetalingsterminer og opkrævning fostsættes ol bestyrelsen,

7 Restance

7.7 Kontingentet skal være betalt inden udgangen at forfaldsmåneden.

7.2 Hvis kontingentet ikke er betølt ved forfald, fremsendes rykkerckrlvelse. Hvis kontingentet ikke betales
herefter, skal medlemmet skriftligt orienteres om, dt det er slettet af loreningens medlemsliste.

7.3 Optøgelse på ny kon kun ske mod betøling af gælden.

8 Udelukkelse og eksklusion

8.7 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens
vedtægter, eller hvls medlemmet på særlig grov måde hor tilsidesot sine medlemspligter.

9 Ordinærgeneralforsamling

9.7 Generalforsamlingen erloreningens øverste myndighed i olle anliggender.

9.2 Ordinær generalforcomling afholdes ån gang årligt inden udgøngen of opril måned.

9,3 Foreningen ved bestyrelsen indkaldertil generalforcømlingen gennem ønnoncering i mindst 2lokale
dogbløde.

9.4 AIIe hør adgang til generalforsamlingen.

9.5 Alle øktive medlemmer jf. pk. 3.7, der ikke er i kontingentrestonce, hor stemmeret.

9.6 Der kan kun stemmes ved personligttremmøde eller stemmefuldmagt.

9.7 Generallorcomlingen indkoldes med mindst 3 ugersvarcel som ongivet ovenfor med anglvelse af dagsorden,

9.8 Det reviderede regnskab offentliggøres til alle medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen og fremlægges på
generalforsømlingen.
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9.9 Forclag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skøl være indsendt skriftligttil bestyrelsen
senest 7 uge før generalforcamlingens øfholdelse

9.70 En rettldig indvarclet generalforcamling er beslutningsdygtlg uanset ontøllet øf tremmødte.

10 Dagsorden

70.7 Dogsorden for den ordinære genemlforcømling skøl mindst omfattefølgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer

9. Valg af sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Eventuelt

tl Generalforsamlingens ledelse

77.7 Qenerallorcamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

77.2 Beslutnlnger træfles ved simpelt stemmeflertal.

77.3 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog htolificeret majoritet, jf. vedtægternes pl.l,. 77 og
78.

77.4 Volgbare tll bestyrelsen er alle der er fyldt 78 år

' 71.5 Afstemning skøl foretages skriftllgt, såfremt mindst 7 medlem forlonger det.

77.6 Der tages referøt af generølforcomlingens beslutninger. Releratet godkendes og underckrives ol dirlgenten.

12 Ekstraordinær generalforsamling

72.7 Ektraordinær generollorsømling kan til enhver tid indkaldes øf be*yrelsen og SKAL indkaldes, når mindst
7/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriltligt overlor hestyrelsen fremsætter ønske om det. I
sidstnævnte ttlfælde skøl generølforcamlingen ølholdes senest 4 uger efrer begæringens modtogelse.

72.2 Der gælder de samme bestemmelser for den ektrøordlnære generalforcomlings ofholdelse som lor den

ordinære ge neralforcomli ng.
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13 Bestyrelse

73.7 Bestyrelsen er foreningens dogltge ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

73.2 Bestyrelsen består mindst at en formønd, en kosserer, en sekretær og 2 medlemmer og vælges for 2 år ad
gdngen al den ordinære generalforcamling.

73.3 Formanden og 7 menlgt medlem er på valg i lige år, og kassereren, sekretæren og 7 menigt medlem er på

valg i ulige år.

73.4 Bestyrelsen kan nedsætte nØdvendige udvalg tll varetagelse af løbende eller enkeltstående opgover.

73.5 De vedtagne beslutninger og loretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

73.6 Bestyrelsen fastsætter sefu sin forretningsorden,

73,7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tll stede eller ndr formønden og 7

bestyrelsesmedlem er til stede.

73.8 Ved stemmelighed erformondens stemme udslagsglvende.

73.9 Der tages referat al bestyrelsens beslutninger.

t4 Tegningsregel

74.7 Foreningen tegnes øf lormønden eller kassereren. Ved Økonomiske dispositioner over kr. 3,0(N,(N kræves

dog underskrift af både formond og kasserer.

74.2 KOb, sølg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforcømllngen.

15 Regnskabsår og driftsregnskab

75.7 Foreningens regnskobsårerkalenderåret.

75.2 Bestyrelsen skal inden den 7. morts afgive driltsregnskab for det loregående år og status pr. 37. december til
revisoren.

75.3 Driftsregnskab og status forelægges den ordlnære generallorcamling tll godkendelse og skal være forsynet
med revisorens påtegning og underckrift,

75.4 Driftsregnskab og stotus olfentliggøres til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den

o rd i n æ re g e ne ra lfo rsø m ll n g.
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16 Revision

76.7 På den ordinære generafforcamling vælges tor et år ad gdngen en revisor og en revisorsuppleant, jf. pkt. 10.

76.2 Revisoren skol hvert år inden generalforcamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, øt
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskobsmæsslg revision, og drittsregnskab og status

forsynes med påtegning.

76.3 Revisoren hor til en hver tld odgong til at efierce regnskab og beholdninger.

17 Vedtægtsændringer

77.7 Ændrlnger øf vedtægterne kan ske på enhver generalforcamling, når mlndst 2/3 of de ofgivne stemmer er for
forclaget.

18 Opløsning

78.7 For øt kunne trælfe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til ekstraordinær
generolforcamling, hvor kun dette punkt er pd dogsordenen.

78.2 Den ekstraordlnære generollorsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 al foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Til forslagets vedtogelse kræves, at mlndst % of de afgivne stemmer er for forslaget.

78.3 Opnås dette tlertal på en ekstraordinærgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
ekstrøordinærgenerofforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor
mdnge af de stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

78.4 På samme ekstmordinære generalforsamling skol der samtidig træffes beslutning om anvendelse af
foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

18.5 Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

78,6 I tilfælde of forenlngens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige
kulturelle/idrætstige formål i foreningens lokalområde og kommune.

generalforsamling d. 30. april 2073
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