Vedtegter for
BoldesagerBeboerforening

$ 1. Foreningensnavn.
'
Foreningensnavn er BoldesagerBeboerforening".Foreningenshjemsteder Esbjerg
Kommune.

$ 2. Foreningensformil.
Foreningensformi.l er med BoldesagerBeboerhus,Ngrrebrogade78, som rammeat skabe
et aktiyt og krcatit narmiljo primert for foreningensbgm, ungeog eldre, ved
at tilstrebe bredestmulig medvirkenfra medlenmernei de aktiviteter, somforeningen ivankesafter,
at virke for onridets felles interesserogsi over for lokale og overordnedemyndigheder,
at inspirereforeningensmedlemmertil at udfoldefusiske,miljgmessige, socialeog
kultureue aktiviteter.
Af fasteaktiviteier i BoldesagerBeboerhuskan navnes:
Gymnastik.
Syning.
Caf6klubben,bestiendeaf sivel bgm som voksne.
fuIgt elegilde,fastelavnsfest,discoaftenfor bom & ungesamtkanotur som
-

Manedligeklubstyrelses-ogbestyrelsesmpder.

$ 3. Medlemsskabaf
1.
2.
3.
4.
5.

Alle beboerog fonetningsdrivende,der har fast adre5seirrdFirfor f6lgnilgsng
omride, kan optagessommedlemmeraf foreningen.
Skyldigt kontingentvedrprendeeventuelttidligere medlemsskabaf foreningen
sommedlem.
skal erlegges inden genoptagelse
Medlemmer,der fraflytter omridet, kan forblive medlenuneraf forenilgen og eventuelt genoptagessommedlemmereftet en tids udmeldelse.
Personertilhgrendehusstandeudenfor ornridet, men medbgm i BoldesagerSkole,
kan optagessom medlemmeraf foreningen.
Medlemsskabaf foreningenkan opnis uansetalder.

o.

7.

8.
9.

I sertige tilfalde kan best).relsenved enstemmighedbeslutteoptagelseaf medlembetingelser.Skriftlig begmndelseherfor
mer, der ikke opfylder ovenst6ende
besfyrelsesmgde.
protokolleresi referatetaf det pagzeldende
Bestyrelsenkan ved enstemmighedbeslutteeksklusionaf medlemmer,der efter
skriftlig pltale fortsat fors6r sig groft mod foreningensvedtagter eller godetone,
der bor herskei forenhgen. Sivel den skriftlige pAtalesombegmndelsenfor eksEkskluklusionenprotokolleresi referatetaf de pigaldende bestyrelsesm6der.
kan dog af den ekskluderendeforelagsion, der ilke skyldeskontingentrestance,
gesden fglgendegeneralforsanrlingtil godkendelseeller forkastelse.
Medlemsskaber bindendefor et Arfra optagelsen.
Kontingentetindbetalesforud for hver 3-minedersperiode.Der kan af bestyrelrabatordninger
senfasts€ettes
for b6rn og for ungeunder25 6r,
for eldre over 60 ir,
for husstandemed over et vist antal medlernnrersamt
ved forudbetalingafet erskontingent.
Sedannerabatordningerskal vere gyldige for alle, der opfylder betingelseme
for oonielse af rabatten.

g 4. Foreningensomride.
af Kirkegade,Baldursgade,jembanenEsbjerg-Varde,Valdenarsgade,
Omidet afgraenses
Knudsgade,Haraldsgadeog Kirkegade,indregnetbeggesider af de afgransendegadestr€ekninser.

$ 5, Foreningensledelse.
1.

2.
3.

Generalforsanlingener foreningenshgjestemyndighed.
Forenirgensdagligeledelsevaretagesaf denpi generalforsamlingenvalgte
bestyrelse.
Husetsdagligedrift og koordinationenmellem foreningensklubber varetagesaf
klubstyrelsen,hvis ordinere medlemmerer ledemeaf de af bestyrelsengodkendte
udpegettil hverv, der er godkendtaf bestyrelsensamt
klubber, enkeltnredlemmer,
en repr&sentantfor bestyrelsen.Endviderekan indtrede indtil 3 stlrelsesmedlemmer
valgt udenfor dennekredstil en eller flere af postemesomforrnand,regnskabsforer og sekreter.

$ 6. Generalforsan ingen.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Generalforsarnlingener, nArden er lovligt indvarslet,beslutningsdygtiguanset
antal fremmodte.
Generalforsarrlingenindkaldesaf bestyrelsenmed hgjest 3 ugersog mindst 14
dagesvarsel ved skriftlig meddelelsemed angivelseaf tid og stedog vedlagt
dagsordentil husstande,der har medlemmeri foreningen,samtved opslagi
BoldesagerBeboerhus.
Kun enmer,der fremgir af den udsendtedrgsorden,kan behandles.
Hvert frerrmodt rnedlemhar uansetalder 6n sterme pi generalforsamlingen.
Skriftlig fuldmagt kan gives inden for samle husstand.Beslutningerom vedtegtsendringer og om foreningenslikvidation krever 3/tflertaf blandt de personligt
frgmmodte.Alle andrebeslutrringerafggresved sirnpeltflertal blandt de fremnrPdte,inHusive fuldmagter.
Afstemningersker ved hendsoprakning,nedmhdre skriftlig afstemningforlanges
af mindst 5 stemmeberettigede
fremmpdte.Valg mellem flere kandidaterved
personvalgforetagesdog altid skriftligtI tilfelde af stemmelighedved penonvalg foretagesomvalg nrellemde pigeldende.I andretilfalde bortfalderdet stillede forslag ved stemmelighed.
valgt dfuigent.
Generalforsamlingenledesaf en af generalforsaurlingen
Referatetaf de pi generalforsanrlingen
trufile beslutningerunderslcivesaf
dAigentenog den valgtebestyrelse.

$ 7. Den ordinare generalforsan ing.
1.

2.

Ordinar generalforsamlingafholdeshvert ir i febnrarmAnedmed en degsorden,
der mindst skal indeholdefplgende:
Valg af dirigent, referentog stemmeudvalg.
Bestyrelsensberetningog plaaer.
Frerrlaggelse af foreningensreglskab for det forlpbne regnskabser,
endringsfo$lag vedr. budgettetfor indevarenderegnskabsarog det forelpbige budgetfor det kommenderegnskabsirtil godkendelse.
Indkomneforslag.
og 2 suppleantertil
Valg af hgjst 5 mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
bestlrelsen.
Valg afto revisorerog en revisorsuppleant.
Eventuelt.
Indkomneforslag fra medlemmerneskal vere formandeni h€nde senestdet pageldende ers 7. januar for at kunneopni behandling.Rettidigt indkonmeforslag
dagsorden.
vedleggesdenudsendte

3.
4.

Af budgettetskal fremgl foreningenskontingentsamtden erhgelejeafgift, der
skal erlaeggesaf klubstyrelsen.
Valgbaretil bestyrelsenog somrevisorersamtsom suppleanterfor disseer alle
medlemmer,der pi valgtidspunkteter fyldt 18 nr. Dog kan der sombestyrelsens
eventueltfemte medlemvalges 6t medlemunder 18 ir.

$ 8. Ekstraordinrr generalforsamling.
1.

2.

Ekstraordinar generalforsarnlingkan indkaldesaf bestyrelsenog skal ufortgvet
indkalde.s,nir det besluttesafen generalforsarnlingeller nir formanden,en revisor
eller klubstyrelsensflertal eller mindst en
eller mindst to bestyrelsesmedlemmer
femtedelaf foreningensmedlemrnerover for bestyrelsenfrensetter skriftligt kmv
herommed begnrndetangivelseaf de punkter,der pnskessat pi dagsordenen.
Dagsordenenfor en ekstraordinargeneralforsamlingskal udoverde punkter,
indkaldelsener begrundeti, indeholde
Valg af dirigent, referentog slemmeudvalg.
Eventuelt.
Endviderekan bestyrelsenvalge at sretieyderligercpunkter pi dagsordenen.

$ 9. BestYrelsen.
1.
2.
J.

6.

't.

Foreningenledesaf bestyrelsen.
Bestyrelsenkonstituerersig medfommnd,sekret€r og kassererog med yderligselv sin forretningsorden.
ereposterefter behov.Bestyrelsenfastsaetter
BestFelsensmoderledesaf formanden.Bestyrelsener beslutningsdygtig,nir
flere end halvdelenaf densmedlemmerer tilstede.
Referateraf b€stySeh€taren fOrerbeslutningsreferatover bestyrelsesmodeme.
fortlgbendei en serlig rnappe.
inds€ettes
relsesm6derog generalforsamlinger
Alle medlenrmerhar ret til at sedennemappe.
Bestyrelsenudgiver direktiv til klubsqnelsenom regnskabsallaggelse,aavendelsenaf beboerhusetog styringenaf foreningensaktiviteter'
okonomiskeforhold og er forpligtet
Bestyrelsener ansvarligfor ejendomnrens
til stedseat holde ejendommenforsikret i nodvendigtomfang.Ved dispositioner
over den fasteejendomudoveralmindeligdrift og vedligeholdelsekraves sarskilt
bemyndigelsei form af generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsener ansvarligfor
medlemsplejeogmedlemshvervning,
f6ring af et forsvarligt rnedlemskartotek,
inddrivelseafmedlemskontingent,

-

8.

information af medlemmerne,hemnderudgivelseaf foreningensmedlensblad,
inddrivelseafhusudlejnitgsindtagter,
inddrivelseafevt.annonceitdtagter,
udnyttelseafde relevanteoffentlige og andretilskudsordninger,
foring af et forsva igt regnskabog budgettetsoverholdelse,
at der vames om foreningensaktiver pi en forsvarlig mide,
at regnskabetforberedestil revision inden den 15.februar samt
for forberedelseaf generalforsamlingen.
lokaler.
Bestyrelsenhar til sineaktiviteterforret til beboerhusets

$ 10. Klubstyrelsen.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Klubbernesaktiviteter og husetsanvendelseog vedligeholdelsekoordineresaf
med de af bestyrelsenudgivnedircktiver.
klubstyrelseni overensstemmelse
Klubstyrelsenkonstituerersig rneden formand,en regnskabsfprerog en sekrcfter, som s&velkan valges blandtden ordinare klubstlnelsesmedlemmersom
blandt klubbemesmenigemedlemmer.
KlubstyrelsenfastsEtterselv sin forretningsorden.
hvoraf genpartafleveKlubstyrelsenfgrer som minimum et kassebogsregnskab,
res til foreningenskassererved hver mineds udgang.
Klubstyrelsenopgpr ved regnskabslretsafslutningforeningensinventarbeholdning og indlevereren kopi af opgprelsentil bestyrelsen.
over klubstlrelsensmOder.ReferatemeindSebetcren fgrer beslutningsreferat
sattes fortlobendei en serlig mappe.Alle medlernmerhar ret til al sedenne
nappe. Genpartaf referatemeafleverestil bestyrelsen.
Klubstyrelsenme ikke opretteegnekonti i pengeinstituteller lignende.

$ 11.Klubberne.
1.
2.
3.
4.
5.

En klub foresteren bestemtaktivitet blandtforeningensmedlemmer.
Kun foreningensmedlemmerkan vaerenredlemaf foreningensklubber.
Klubberneskal godkendesaf bestylelsen.Kun med bestyrelsensacceptkan
til klubbeme.
der indforcs adgangsbegransning
Klubbernekonstituerersig meden leder og med gwige hverv efter behov'
Lederenindtrader i klubstyrelsen.
Klubbemefastsatter efter behovderesegenforretrrhgsorden.

$ 12. Serlige hverv.
Klubstyrelsenkan efter behovudpegemedlemner til sarlige hverv i denudstrsekning
opgavenikke varetagesaf en af foreningensklubber. Sidanne hverv skal godkendesaf
bestyrelsen.hdehaveme af sanligehverv indtreder i klubstl'relsen.

$ 13. Medlemmerne.
1.

2.
3.
4.

5.

Medlemmemeskal betalekontingentpi denmAdeog til de frister, der fastsattesaf
bestyrelsen.Bestyrelsenkan beslutteeksklusionaf medlemmer,som er i restance
med mereend 6 mAnederskontingent.
Ingen medlemmermi pifpre foreningenOkonomiskeforpligtelser medmindredet
udtrykleligt er hjernleti foreningensvedtagaer,i en generalforsamlingsbeslutning
eller i en bestyrelsesbeslutdngindenfor bestyelsenskompetanceomede.
Medlemmemehafter ikke personligtfor foreningensforpligtelserover for kreditorer.
Medlemsskabaf foreningensklubber og deltagelsei foreningensselskabeligearrangementerforpligter medlemmemetil efter tur at deltagei rengoringenaf foreningenslokaler efter klubstydsens anvisninger.
kan efter 3 mlnedersmedlemsskab
Et medlem,der ikke er i kontingentrestance,
sggeklubstyrelsenom vederlagsfritHn afbeboerhusetslokaler til private fomril.
Betingelsenfor l5n af lokaler er:
at den pegeldendeer fyldt 25 ir og til stadigheder til st€deunderarrangementet,
at der betalesdet af klubstyrelsenfastsatledepositumfor dekning afevt.
skaderog utilshekkelig rengoringefter arrangementet,
at alle deltagerei arangementetretter sig efter klubstyrelsensanvisninger.

$ 14. Tegning af foreningen.
Foreningentegnesaf formandeneller den sariledebestyrelse.

$ 15. Hreftelse.
seledesat
Foreningensom sidan hafter for forenhgensforptgtelser i enhverhenseende,
foreningenskreditoreringensindekan forpligte medlemmerne,medmindredisseudtrykkeligt har petagetsig forpligtelser for foreningen.

$ 16.Regnskab.
l.

2.
3.
^

5.

Regnskabetlgber fra 1.januar til 31. december.
Budget for det kommendeer og forelobigt budgetfor det n€stkommendeir udarbejdesaf bestyrelsen.
Foreningensirsregnskabrevideressammenmed Hubstlrelsens regnskaberfor
det pigaldende Araf de to pl generalforsar[ingenvalgte revisorer.
De to revisorerhar i fallesskabret til at fo(etageuanneldte kasserevisioneraf
forenhgens, herunderklubstyrelsensregnskaberog skal i periodenapril til sepanmeldtmed
temberforetagemindst en revision af foreningensregnskabsf@relse,
mindst 6n, hojestto ugersfrist. Revisorernesskriftlige bemarkningertil de foretagnerevisionerafleverestil foreningensformandog indsattes i bestyrelsens
referatmappe.
Foreningensmidler indsattesi foreningensnavn i et lokalt pengeinstitutefter
bestyrelsensnermere valg.

$ 17. Foreningensophevelse.
1.
2.

I tilfelde af foreningensophavelsevalges af generalforsamlingenen likvidator.
Det ved likl.idationen fremkomneprovenuskankestil EsbjergByfond. Mitte
dennefond ikke bestAved foreningenseventuelleoplosning,tilfalder bel6bet
den forening eller fond, somhar overtagetEsbjergByfond's opgaver.Findes
narmere
der ikke en sidan fond, sk€nkesbelgbetefter generalforsamlingens
bestelrlnrclsertil en forening,hvis formil i stprstmuliggrad ligner den nuverendeforenings,primert sidarmeforeninger,der betjenerden nuvanende
beslutningi si henseende
foreningsmedlemsorride. Generalforsamlingens
traffes ved 2/3 flertal for et givet forclag.

-oooooooSaledesvedtagetpe den ordinere generalforsamlilgd. 20- februar2002 med andringer
og til ilrafttraden straks.
Esbjerg,d. 20. februar2002
and Knudsen

