
Vedtægter for Kvong Sogneforening. 

 
1. Navn og formål: 

A. Foreningens navn er Kvong Sogneforening. 

B. Foreningens formål er: 

1. at varetage fælles interesser for sognets indbyggere,        
foreninger og institutioner. 

2. at følge udviklingen i og omkring Kvong Sogn og holde     
orienteringsmøder efter behov. 

3. at koordinere aktiviteterne i sognets foreninger. 

C. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser, men kan 
rette henvendelse til offentlige  instanser, når det skønnes   
nødvendig i.h.t  punkt B1 og B2. 

 

2. Medlemskab: 

A. Alle myndige, med bopæl i Kvong Sogn har ret til medlemskab.                
Personer med nær tilknytning til sognet kan optages, hvis        
bestyrelsen finder det rigtigt.                                                           
Afgørelsen kan indbringes for generalforsamlingen. 

B. Medlemskab af foreningen opnås ved betaling af kontingent, jf. 
dog A. 

C. Der opkræves et årligt kontingent, der fastsættes af                   
generalforsamlingen. 

D. Medlemskabet ophører ved ophør af kontingentbetaling. 
  

 

 



3. Ledelse: 

A. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der selv 
vælger sin formand og kasserer. 

B. Medlemmerne af bestyrelsen afgår efter tur, med 2 i lige år og 3 
i ulige. 

C. Mindst 2 af hvert køn skal sidde i bestyrelsen. 

D. Suppleanter vælges for et år. Ved bestyrelsesmedlemmers ud-
træden, indtræder suppleanter i rækkefølge efter stemmetal, 
dog jf. 3C. Suppleanten overtager den udtrådtes ordinære ud-
trædelsestidspunkt. 

E. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, også med inddra-
gelse af personer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter 
udvalgets arbejdsområde og evt. kompetence.  

F. Der føres protokol over afholdte møder (Generalforsamling og 
bestyrelsesmøder) 

G. Regnskabet går fra 1. april til 31. marts. 

H. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges for 1 
år ad gangen på generalforsamlingen. 

I. Bestyrelse og revisorer er ulønnede. 

 

 



4. Generalforsamling. 

A. Ordinær genralforsamling finder sted hvert år i april måned. 

B. Indvarsling af generalforsamlingen skal ske i et lokalt blad senest 
14 dage før. 

C. Dagsorden for generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen, jfr. Pkt. 3 A, B og C. 

7. Valg af 3 suppleanter. 

8. Valg af revisorer og suppleanter. 

9. Eventuelt. 

D. Ved alle valg skal både opstilling og afstemning ske skriftligt. 

E. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 7 dage før i skriftlig form. Forslag til 
vedtægtsændring dog senest 15. januar. 

F. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen el-
ler 30 % af medlemmerne ønsker det. Begæring herom skal     
fremsættes skriftligt til bestyrelsen. Varsling skal gives som ved or-
dinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden. 



5. Vedtægtsændringer: 

A. Forslag til vedtægtsændringer skal angives som særligt punkt i 
dagsordenen. 

B. Forslag er vedtaget, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer på generalforsamlingen, stemmer for. 

 

6. Ophævelse: 

A. Beslutning om ophævelse af foreningen sker, når 2/3 af de frem-
mødte medlemmer, på en særligt indkaldt ekstraordinær general-
forsamling, stemmer herfor. 

B. Bestyrelsens indstilling om opløsning af foreningen, skal bekendt-
gøres i et lokalt blad senest 1 måned før generalforsamlingen. 

C. Forenigens evt. formue på opløsningstidspunktet anvendes til al-
ment velgørende formål i Kvong Sogn, i overensstemmelse med de 
fremmødte medlemmers beslutning. 

 

7. Ikraftræden: 

Disse vedtægter træder i kraft med virkning fra vedtagelsestidspunktet, 
og erstatter tidligere vedtægter. 

Således vedtaget på generalforsamlingen 23. marts 2000. 

 

Tove Jepsen (Dirigent) 

 

Bestyrelsen: 

Kirsten Kristiansen  Claus Larsen  Hans Møller 

  Mette Hvid-Olsen        Freddy Jepsen 

 

(Skrevet af den 26-04-2019 af Jørn Peter Adolphsen.)  


