
                                     Bestyrelsen i Møllegårdens Vennekreds:  

                    Grethe Højvang  27 84 04 02, Rigmor Jensen 29 47 76 36, Ingelise Jochumsen 22 56 60 97,  

                    Hans Peter Astrup 21 73 68 14, Åse Jensen 20432631, Inger Marie Lund  53284935, Birthe      

                    Kristensen 30303877, Kirstine Jensen 61549895, Anne Marie Riber 29628089 

 

                                  Love/Vedtægter for Møllegårdens Venner  

§1 - Vennekredsens navn er Møllegårdens Venner med hjemsted i Outrup 

§2 - Vennekredsens formål er at hjælpe og støtte beboere og personale på Møllegården med at arrangere    

        underholdning skabe hygge og adspredelse o.s.v. 

§3 - Vennekredsen skal søge at varetage Møllegårdens interesser overfor Varde Kommune samt øvrige foreninger m.v. 

§4 - Af vennekredsens midler købes blomster og lignende til beboernes fødselsdage og bårebuketter ved dødsfald. Der   

        betales endvidere transport til kirke og udflugt. Fremskaffelse af midler sker ved aktiviteter, gaver og hjælp fra fonde. 

§5 - Vennekredsen på Møllegården afholder den årlige generalforsamling i januar eller februar måned. Regnskabsåret går  

        fra 1. januar til 31. december. Der afholdes efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde inden udgangen af  

        februar måned. 

§ 6 - Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. Vennekredsen vælger et udvalg på 8 personer samt to  

         revisorer. Udvalget kan suppleres med to repræsentanter fra Møllegården. Alle der iflg. paragrafferne vil gøre et  

         stykke arbejde, kan optages i bestyrelsen – dog ingen mod sin vilje.  

§7 - Udvalget vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær 

§ 8 - Vennekredsens midler indestår i det pengeinstitut, som bestyrelsen vælger. Midlerne indgår ikke i Møllegårdens  

         daglige drift, men anvendes udelukkende til og for beboere på Møllegården og de der vælger at deltage i vores  

         arrangementer, der afholdes på Møllegården. Foreningen tegnes af kassereren for hævninger/overførsler indtil kr.  

         5.000,-. Beløb derudover kræver påtegning/godkendelse af formand og kasserer i forening. 

§9 - I tilfælde af vennekredsens opløsning skal formuen på det pågældende tidspunkt ubeskåret anvendes til velgørende  

        formål ved Møllegården. Det daværende udvalg træffer afgørelsen i samråd med repræsentanter fra Møllegården. 

Vedtaget, Outrup den 2. juli 2018 

 

Erling Krogh                               Grethe Højvang Jensen 

 

Kirstine Jensen  Rigmor Jensen 

 

Birthe Jensen   Aase Jensen 

 

Inger Hansen   Inger Lise Jochumsen 


