§ 1:
Foreningens navn er Årsdale Borgerforening.
Foreningen er stiftet den 22. januar 1980.
Foreningens hjemsted er Årsdale Fiskerleje.
Foreningen er upolitisk.
§ 2:
Foreningens formål er at fremme sammenhold og forståelse mellem
borgerne i Årsdale, samt varetage de interesser, der måtte være eller opstå.
§ 3:
Som medlem kan optages enhver med interesse for Årsdale, dog skal en
majoritet af medlemmerne i bestyrelsen være bosiddende i Årsdale
§ 4:
Ved indmeldelse betales kontingent.
Kontingentet andrager for tiden kr.: 100,- pr år per person, medlemmer over
65 år dog kr.: 65,- pr person – kontingentet betales én gang årligt.
Kontingent kører for i perioden 1. marts til 28. februar.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§ 5:
Udmelding kan ske mundtligt eller skriftligt til foreningens kasserer. Har et
medlem pådraget sig restance for mere end 3 måneder (31. maj), slettes
medlemmet af medlemslisten.
Udelukkelse af et medlem kan ske, når særlige grunde taler herfor.
§ 6:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender,
og kun den kan give og forandre vedtægterne. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden 1. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers
varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde, senest 14 dage før denne. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde. Medlemmer der ikke er til stede på
generalforsamlingen, er valgbare, når skriftligt tilsagn foreligger, og er
afleveret til formanden før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte. Skriftlig
afstemning skal benyttes, når blot et medlem ønsker dette.

§ 7:
Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinær generalforsamling (kan dog
udvides om nødvendigt)
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Beretning
a) Formand
b) Evt. udvalgsformand
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Bestyrelsessuppleant
c) Revisor
d) Revisorsuppleant
7. Eventuelt
§ 8:
Ekstraordinær generalforsamling, kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,
nå 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes når 20 % af foreningens stemmeberettigede
(se § 6) medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde, skal
generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter opfordringen hertil,
ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er foreningens formand i
hænde.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 5 dages
varsel.
§ 9:
Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 9 af foreningens medlemmer, (dog jf.
§ 3) der alle vælges for en periode af 2 år ad gangen – 4 (3) medlemmer af
bestyrelsen er på valg det første år, 5 (4) medlemmer det efterfølgende år.
Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, en revisor, og en
revisorsuppleant, begge ligeledes for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Formand og kasserer tilstræbes valg forskudt (lige/ulige år). Vælges kan kun
medlemmer af Aarsdale Borgerforening.
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VEDTÆGTER FOR AARSDALE BORGERFORENING
§ 10:
Kassereren skal senest 14 dage før ordinær generalforsamling afgive
driftsregnskab og status opgørelse til foreningens revisor. Regnskabet,
forsynet med revisorpåtegning, forlægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse. Foreningens revisor kan, såfremt han ønsker det, til enhver tid
forlange foreningens regnskab og pengebeholdning til gennemsyn.
Foreningens revisor har ikke kompetence til påtale af fejldispositioner.
Foreningens revisor, kan ikke tillige være medlem af bestyrelsen.
§ 11:
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved optagelse af lån, køb og
salg af fast ejendom, dog af den samlede bestyrelse.
§12:
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tælles ikke med.
§13:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmerne stemmer
herfor. Foreningens formue, skal i så tilfælde gives til velgørende formål.
§ 14:
Børn er medlemmer, når mindst én forældre er medlem. Når barnet fylder 18
år, gælder de alm. medlemsbetingelser. Et medlemskab er personligt.

Bestyrelsen består pr. 14. juni 2021 af:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Best. medlemmer:

Lene Stenstrop
Lasse Mikkelsen
Karen Lynn Jacobsen
Kirsten Clausen
Jens Orland
Pernille Martens Lenander
Erik Mokr
Lasse Petersen
Linette Westergaard Jørgensen

Suppleant:

Mads Trærup

§ 15:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig i formelle bestyrelsesmøder og, når mindst
5 bestyrelsesmedlemmer, er til stede.

