
Vedtegter for
Boldesager Beboerforening

$ 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er ' Boldesager Beboerforening". Foreningens hjemsted er Esbjerg
Kommune.

$ 2. Foreningens formil.

Foreningens formi.l er med Boldesager Beboerhus, Ngrrebrogade 78, som ramme at skabe
et aktiyt og krcatit narmiljo primert for foreningens bgm, unge og eldre, ved
- at tilstrebe bredest mulig medvirken fra medlenmerne i de aktiviteter, som forenin-

gen ivankesafter,
- at virke for onridets felles interesser ogsi over for lokale og overordnede myndig-

heder,
- at inspirere foreningens medlemmer til at udfolde fusiske, miljgmessige, sociale og

kultureue aktiviteter.

Af faste aktiviteier i Boldesager Beboerhus kan navnes:
- Gymnastik.
- Syning.
- Caf6klubben, bestiende af sivel bgm som voksne.
- fuIgt elegilde, fastelavnsfest, discoaften for bom & unge samt kanotur som

- Manedligeklubstyrelses-ogbestyrelsesmpder.

$ 3. Medlemsskab af

1. Alle beboer og fonetningsdrivende, der har fast adre5se irrdFirfor f6lgnilgsng
omride, kan optages som medlemmer af foreningen.

2. Skyldigt kontingent vedrprende eventuelt tidligere medlemsskab af foreningen
skal erlegges inden genoptagelse som medlem.

3. Medlemmer, der fraflytter omridet, kan forblive medlenuner af forenilgen og even-
tuelt genoptages som medlemmer eftet en tids udmeldelse.

4. Personer tilhgrende husstande uden for ornridet, men med bgm i Boldesager Skole,
kan optages som medlemmer af foreningen.

5. Medlemsskab af foreningen kan opnis uanset alder.



8.
9.

o.

7.

I sertige tilfalde kan best).relsen ved enstemmighed beslutte optagelse af medlem-
mer, der ikke opfylder ovenst6ende betingelser. Skriftlig begmndelse herfor
protokolleres i referatet af det pagzeldende besfyrelsesmgde.
Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion af medlemmer, der efter
skriftlig pltale fortsat fors6r sig groft mod foreningens vedtagter eller gode tone,
der bor herske i forenhgen. Sivel den skriftlige pAtale som begmndelsen for eks-
klusionen protokolleres i referatet af de pigaldende bestyrelsesm6der. Eksklu-
sion, der ilke skyldes kontingentrestance, kan dog af den ekskluderende forelag-
ges den fglgende generalforsanrling til godkendelse eller forkastelse.
Medlemsskab er bindende for et Ar fra optagelsen.
Kontingentet indbetales forud for hver 3-mineders periode. Der kan af bestyrel-
sen fasts€ettes rabatordninger
- for b6rn og for unge under 25 6r,
- for eldre over 60 ir,
- for husstande med over et vist antal medlernnrer samt
- ved forudbetaling afet ers kontingent.
Sedanne rabatordninger skal vere gyldige for alle, der opfylder betingelseme
for oonielse af rabatten.

g 4. Foreningens omride.

Omidet afgraenses af Kirkegade, Baldursgade, jembanen Esbjerg-Varde, Valdenarsgade,
Knudsgade, Haraldsgade og Kirkegade, indregnet begge sider af de afgransende gade-
str€ekninser.
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$ 5, Foreningens ledelse.

Generalforsanlingen er foreningens hgjeste myndighed.
Forenirgens daglige ledelse varetages af den pi generalforsamlingen valgte
bestyrelse.
Husets daglige drift og koordinationen mellem foreningens klubber varetages af
klubstyrelsen, hvis ordinere medlemmer er ledeme af de af bestyrelsen godkendte
klubber, enkeltnredlemmer, udpeget til hverv, der er godkendt af bestyrelsen samt
en repr&sentant for bestyrelsen. Endvidere kan indtrede indtil 3 stlrelsesmedlemmer,
valgt uden for denne kreds til en eller flere af posteme som forrnand, regnskabs-
forer og sekreter.
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$ 6. Generalforsan ingen.

1. Generalforsarnlingen er, nAr den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset
antal fremmodte.

2. Generalforsarrlingen indkaldes af bestyrelsen med hgjest 3 ugers og mindst 14
dages varsel ved skriftlig meddelelse med angivelse af tid og sted og vedlagt
dagsorden til husstande, der har medlemmer i foreningen, samt ved opslag i
Boldesager Beboerhus.

3. Kun enmer, der fremgir af den udsendte drgsorden, kan behandles.
4. Hvert frerrmodt rnedlem har uanset alder 6n sterme pi generalforsamlingen.

Skriftlig fuldmagt kan gives inden for samle husstand. Beslutninger om vedtegts-
endringer og om foreningens likvidation krever 3/t flertaf blandt de personligt
frgmmodte. Alle andre beslutrringer afggres ved sirnpelt flertal blandt de frem-
nrPdte, inHusive fu ldmagter.

5. Afstemninger sker ved hendsoprakning, nedmhdre skriftlig afstemning forlanges
af mindst 5 stemmeberettigede fremmpdte. Valg mellem flere kandidater ved
personvalg foretages dog altid skriftligt-

6. I tilfelde af stemmelighed ved penonvalg foretages omvalg nrellem de pigeld-
ende. I andre tilfalde bortfalder det stillede forslag ved stemmelighed.

7. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsaurlingen valgt dfuigent.
8. Referatet af de pi generalforsanrlingen trufile beslutninger underslcives af

dAigenten og den valgte bestyrelse.

$ 7. Den ordinare generalforsan ing.

1. Ordinar generalforsamling afholdes hvert ir i febnrar mAned med en degsorden,
der mindst skal indeholde fplgende:
- Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
- Bestyrelsens beretning og plaaer.
- Frerrlaggelse af foreningens reglskab for det forlpbne regnskabser,

endringsfo$lag vedr. budgettet for indevarende regnskabsar og det fore-
lpbige budget for det kommende regnskabsir til godkendelse.

- Indkomne forslag.
- Valg af hgjst 5 mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til

bestlrelsen.
- Valg afto revisorer og en revisorsuppleant.
- Eventuelt.

2. Indkomne forslag fra medlemmerne skal vere formanden i h€nde senest det pa-
geldende ers 7. januar for at kunne opni behandling. Rettidigt indkonme forslag
vedlegges den udsendte dagsorden.



3. Af budgettet skal fremgl foreningens kontingent samt den erhge lejeafgift, der
skal erlaegges af klubstyrelsen.
Valgbare til bestyrelsen og som revisorer samt som suppleanter for disse er alle
medlemmer, der pi valgtidspunktet er fyldt 18 nr. Dog kan der som bestyrelsens
eventuelt femte medlem valges 6t medlem under 18 ir.

$ 8. Ekstraordinrr generalforsamling.

Ekstraordinar generalforsarnling kan indkaldes af bestyrelsen og skal ufortgvet
indkalde.s, nir det besluttes afen generalforsarnling eller nir formanden, en revisor
eller mindst to bestyrelsesmedlemmer eller klubstyrelsens flertal eller mindst en
femtedel af foreningens medlemrner over for bestyrelsen frensetter skriftligt kmv
herom med begnrndet angivelse af de punkter, der pnskes sat pi dagsordenen.
Dagsordenen for en ekstraordinar generalforsamling skal udover de punkter,
indkaldelsen er begrundet i, indeholde
- Valg af dirigent, referent og slemmeudvalg.
- Eventuelt.
Endvidere kan bestyrelsen valge at sretie yderligerc punkter pi dagsordenen.

$ 9. BestYrelsen.

Foreningen ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med fommnd, sekret€r og kasserer og med yderlig-
ere poster efter behov. Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden.
BestFelsens moder ledes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nir
flere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Seh€taren fOrer beslutningsreferat over bestyrelsesmodeme. Referater af b€sty-
relsesm6der og generalforsamlinger inds€ettes fortlgbende i en serlig rnappe.
Alle medlenrmer har ret til at se denne mappe.
Bestyrelsen udgiver direktiv til klubsqnelsen om regnskabsallaggelse, aavend-
elsen af beboerhuset og styringen af foreningens aktiviteter'
Bestyrelsen er ansvarlig for ejendomnrens okonomiske forhold og er forpligtet
til stedse at holde ejendommen forsikret i nodvendigt omfang. Ved dispositioner
over den faste ejendom udover almindelig drift og vedligeholdelse kraves sarskilt

bemyndigelse i form af generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsen er ansvarlig for
- medlemsplejeogmedlemshvervning,
- f6ring af et forsvarligt rnedlemskartotek,
- inddrivelseafmedlemskontingent,

4.

J .

1.

2.

6.

't.

1.
2.



- information af medlemmerne, hemnder udgivelse af foreningens med-
lensblad,

- inddrivelseafhusudlejnitgsindtagter,
- inddrivelseafevt.annonceitdtagter,
- udnyttelse afde relevante offentlige og andre tilskudsordninger,
- foring af et forsva igt regnskab og budgettets overholdelse,
- at der vames om foreningens aktiver pi en forsvarlig mide,
- at regnskabet forberedes til revision inden den 15. februar samt
- for forberedelse af generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen har til sine aktiviteter forret til beboerhusets lokaler.

$ 10. Klubstyrelsen.

1. Klubbernes aktiviteter og husets anvendelse og vedligeholdelse koordineres af
klubstyrelsen i overensstemmelse med de af bestyrelsen udgivne dircktiver.

2. Klubstyrelsen konstituerer sig rned en formand, en regnskabsfprer og en sekrc-
fter, som s&vel kan valges blandt den ordinare klubstlnelses medlemmer som
blandt klubbemes menige medlemmer.

3. Klubstyrelsen fastsEtter selv sin forretningsorden.
4. Klubstyrelsen fgrer som minimum et kassebogsregnskab, hvoraf genpart afleve-

res til foreningens kasserer ved hver mineds udgang.
5. Klubstyrelsen opgpr ved regnskabslrets afslutning foreningens inventarbe-

holdning og indleverer en kopi af opgprelsen til bestyrelsen.
6. Sebetcren fgrer beslutningsreferat over klubstlrelsens mOder. Referateme ind-

sattes fortlobende i en serlig mappe. Alle medlernmer har ret til al se denne
nappe. Genpart af referateme afleveres til bestyrelsen.

7. Klubstyrelsen me ikke oprette egne konti i pengeinstitut eller lignende.

$ 11. Klubberne.

1. En klub forester en bestemt aktivitet blandt foreningens medlemmer.
2. Kun foreningens medlemmer kan vaere nredlem af foreningens klubber.
3. Klubberne skal godkendes af bestylelsen. Kun med bestyrelsens accept kan

der indforcs adgangsbegransning til klubbeme.
4. Klubberne konstituerer sig med en leder og med gwige hverv efter behov'

Lederen indtrader i klubstyrelsen.
5. Klubbeme fastsatter efter behov deres egen forretrrhgsorden.
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$ 12. Serlige hverv.

Klubstyrelsen kan efter behov udpege medlemner til sarlige hverv i den udstrsekning
opgaven ikke varetages af en af foreningens klubber. Sidanne hverv skal godkendes af
bestyrelsen. hdehaveme af sanlige hverv indtreder i klubstl'relsen.
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$ 13. Medlemmerne.

Medlemmeme skal betale kontingent pi den mAde og til de frister, der fastsattes af
bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte eksklusion af medlemmer, som er i restance
med mere end 6 mAneders kontingent.
Ingen medlemmer mi pifpre foreningen Okonomiske forpligtelser medmindre det
udtrykleligt er hjernlet i foreningens vedtagaer, i en generalforsamlingsbeslutning
eller i en bestyrelsesbeslutdng inden for bestyelsens kompetanceomede.
Medlemmeme hafter ikke personligt for foreningens forpligtelser over for kredi-
torer.
Medlemsskab af foreningens klubber og deltagelse i foreningens selskabelige ar-
rangementer forpligter medlemmeme til efter tur at deltage i rengoringen af forenin-
gens lokaler efter klubstydsens anvisninger.
Et medlem, der ikke er i kontingentrestance, kan efter 3 mlneders medlemsskab
sgge klubstyrelsen om vederlagsfrit Hn afbeboerhusets lokaler til private fomril.
Betingelsen for l5n af lokaler er:
- at den pegeldende er fyldt 25 ir og til stadighed er til st€de under arrange-

mentet,
- at der betales det af klubstyrelsen fastsatle depositum for dekning afevt.

skader og utilshekkelig rengoring efter arrangementet,
- at alle deltagere i arangementet retter sig efter klubstyrelsens anvisninger.

$ 14. Tegning af foreningen.

Foreningen tegnes af formanden eller den sarilede bestyrelse.

$ 15. Hreftelse.

Foreningen som sidan hafter for forenhgens forptgtelser i enhver henseende, seledes at
foreningens kreditorer ingensinde kan forpligte medlemmerne, medmindre disse udtrykke-
ligt har petaget sig forpligtelser for foreningen.
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$ 16. Regnskab.

Regnskabet lgber fra 1. januar til 31. december.
Budget for det kommende er og forelobigt budget for det n€stkommende ir udar-
bejdes af bestyrelsen.
Foreningens irsregnskab revideres sammen med Hubstlrelsens regnskaber for
det pigaldende Ar af de to pl generalforsar[ingen valgte revisorer.
De to revisorer har i fallesskab ret til at fo(etage uanneldte kasserevisioner af
forenhgens, herunder klubstyrelsens regnskaber og skal i perioden april til sep-
tember foretage mindst en revision af foreningens regnskabsf@relse, anmeldt med
mindst 6n, hojest to ugers frist. Revisorernes skriftlige bemarkninger til de fore-
tagne revisioner afleveres til foreningens formand og indsattes i bestyrelsens
referatmappe.
Foreningens midler indsattes i foreningens navn i et lokalt pengeinstitut efter
bestyrelsens nermere valg.
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$ 17. Foreningens ophevelse.

1. I tilfelde af foreningens ophavelse valges af generalforsamlingen en likvi-
dator.

2. Det ved likl.idationen fremkomne provenu skankes til Esbjerg Byfond. Mitte
denne fond ikke bestA ved foreningens eventuelle oplosning, tilfalder bel6bet
den forening eller fond, som har overtaget Esbjerg Byfond's opgaver. Findes
der ikke en sidan fond, sk€nkes belgbet efter generalforsamlingens narmere
bestelrlnrclser til en forening, hvis formil i stprstmulig grad ligner den nuve-
rende forenings, primert sidarme foreninger, der betjener den nuvanende
forenings medlemsorride. Generalforsamlingens beslutning i si henseende
traffes ved 2/3 flertal for et givet forclag.

-ooooooo-

Saledes vedtaget pe den ordinere generalforsamlilg d. 20- februar 2002 med andringer
og til ilrafttraden straks.

Esbjerg, d. 20. februar 2002

and Knudsen


