
               
  

VEDTÆGTER FOR OUTRUP HÅNDVÆRKER OG HANDELSSTANDSFORENING 

  

§ 1. Foreningens navn er Outrup Håndværker og Handelsstandsforening, og er hjem-     
       hørende i Varde Kommune. 

§ 2. Foreningens formål er navnligt at tilvejebringe et godt og venskabeligt forhold   

       blandt medlemmerne, søge at fremme håndværker og handelsstandens tarv, og  
       værne om deres interesser, samt til i det hele taget at optage sådanne spørgsmål  

       til løsning, som måtte have betydning for håndværker og handlende i Outrup. 
§ 3. Som medlemmer af foreningen optages alle håndværkere, handlende og  

       industrivirksomheder i Outrup 
§ 4. Medlemmerne svarer et årskontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet  

       opkræves forud. Regnskabet er kalenderåret. Det første års kontingent fastsættes  
       på den stiftende generalforsamling. 

§ 5. Skulle det findes ønskeligt at udelukke et medlem af foreningen, kan dette kun  
       finde sted, når bestyrelsen billiger, at sagen bringes frem på en generalforsamling,  

       og udelukkelsen kan af denne kun foretages med 3/4 af de afgivne stemmer. 
§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det første år er 2 af bestyrelsens medlemmer  

       på omvalg efter lodtrækning. Derefter afgår lige år 3, og ulige år 2 medlemmer. 
§ 7. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og er ansvarlig for foreningens midler. 

§ 8. Formanden leder forhandlingerne ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

§ 9. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Der skal indkaldes  
       skriftligt - indeholdende dagsorden - 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

                                    Der skal foretages ordinær følgende: 
1; Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

2; Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
3; Indkomne forslag. 

4; Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5; Valg af 2 revisorer. 

6; Valg af 2 suppleanter. 
7; Evt. 

                              Enhver afgørelse sker ved simpel stemmeflertal. 
  

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent  
        eller når 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det og opgiver hensigten med  

        mødet. 

§ 11. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal indsendes senest  8 dage   
         før - til formanden. 

§ 12. På generalforsamlingen skal der vælges 2 suppleanter, som har pligt til at hjælpe  
         bestyrelsen, når denne mener det nødvendigt. 

§ 13. Beslutning for foreningens opløsning kan træffes på en derom særlig indkaldt  
         generalforsamling, på hvilken 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og de 2/3  

         af de mødende stemmer for forslaget. Dersom gyldig vedtagelse af foreningens  
         opløsning ikke finder sted indvarsles til ny generalforsamling hvor mindst 3/4 af  

         de mødte skal stemme for opløsning for at få forslaget vedtaget. Vedtages opløs- 
         ningen, tager generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse angå- 

         ende anvendelse af foreningens midler. 
§ 14. Vedtægtsændringer. Forandringer vedtægterne kan ske på enhver  

         generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
  

 

                                         Vedtaget den 12. feb. 1987 
 

 
  


