Vedtaegter for
Boldesager Beboerforening
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er "Boldesager Beboerforening". Foreningens hjemsted er
Esbjerg
Kommune.

§ 2. Foreningens formal
Foreningens formal er med Boldesager Beboerhus, Norrebrogade 78, som ramme at
skabe
et aktivt og kreativt naermiljo primaert for foreningens born, unge og aeldre, ved:
• at tilstrasbe bredest mulig medvirken fra medlemmerne i de aktiviteter, som
foreningen ivasrksaetter,
• at virke for omradets faslles interesser ogsa over for lokale og overordnede
myndigheder,
• at inspirere foreningens medlemmer til at udfolde fysiske, miljomaessige, sociale
og kulturelle aktiviteter.
Af
•
•
•
•

faste aktiviteter i Boldesager Beboerhus kan naevnes:
Gymnastik.
Syning.
Cafeklubben, bestaende af savel born som voksne.
Diverse foredrag, events og musikaftner.

§ 3. Medlemskab af foreningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle beboer og forretningsdrivende, der har fast adresse inden for foreningens
omrade, kan optages som medlemmer af foreningen.
Skyldigt kontingent vedrorende eventuelt tidligere medlemskab af foreningen
skal erlasgges inden genoptagelse som medlem.
Medlemmer, der fraflytter omradet, kan forblive medlemmer af foreningen og
eventuelt genoptages som medlemmer efter en tids udmeldelse.
Personer tilhorende husstande uden for omradet, men med born i Boldesager
Skole, kan optages som medlemmer af foreningen.
Medlemsskab af foreningen kan opnas uanset alder.
I saerlige tilfaelde kan bestyrelsen ved enstemmighed beslutte optagelse af
medlemmer, der ikke opfylder ovenstaende betingelser. Skriftlig begrundelse
herfor protokolleres i referatet af det pagaeldende bestyrelsesmode.

7.

8.
9.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion af medlemmer, der
efter skriftlig patale fortsat forser sig groft mod foreningens vedtaegter eller
gode tone, der bor herske i foreningen. Savel den skriftlige patale som
begrundelsen for eksklusionen protokolleres i referatet af de pagaeldende
bestyrelsesmoder. Eksklusion, der ikke skyldes kontingentrestance, kan dog
af den ekskluderende forelaegges den folgende generalforsamling til
godkendelse eller forkastelse.
Medlemsskab er bindende for et ar fra optagelsen.
Kontingentet opkrasves arligt.

§ 4. Foreningens omrade
Omradet afgrasnses af Kirkegade, Baldursgade, jernbanen Esbjerg-Varde,
Bjarkesgade, Rolfsgade og Kirkegade, indregnet begge sider af de afgrasnsende
gadestraskninger.

§ 5. Foreningens ledelse
1.
2.

Generalforsamlingen er foreningens hojeste myndighed.
Foreningens daglige ledelse varetages af den pa generalforsamlingen valgte
bestyrelse.

§ 6. Generalforsamlingen
1.
2.

3.
4.

Generalforsamlingen er, nar den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig
uanset antal fremmodte.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 maneds 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.
Kun emner, der fremgar af den udsendte dagsorden, kan behandles.
Hvert fremmodt medlem har uanset alder en stemme pa generalforsamlingen.
Skriftlig fuldmagt kan gives inden for samme husstand. Beslutninger om
vedtasgts asndringer og om foreningens likvidation kraever A flertal blandt de
personligt fremmodte. Alle andre beslutninger afgores ved simpelt flertal
blandt de fremmodte, inklusive fuldmagter.
Afstemninger sker ved handsopraekning, medmindre skriftlig afstemning
forlanges af mindst 5 stemmeberettigede fremmodte. Valg mellem flere
kandidater ved personvalg foretages dog altid skriftligt.
I tilfaslde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg mellem de
pagaeldende. I andre tilfaelde bortfalder det stillede forslag ved stemmelighed.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
Referatet af de pa generalforsamlingen trufhe beslutninger underskrives af
dirigenten og den valgte bestyrelse.
3

5.

6.
7.
8.

§ 7. Den ordinaere generalforsamling
1.

2.

3.
4.

Ordinasr generalforsamling afholdes hvert ar i februar/marts maned med en
dagsorden, der mindst skal indeholde folgende:
• Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
• Bestyrelsens beretning og planer.
• Fremlseggelse af foreningens regnskab for det forlobne regnskabsar,
asndringsforslag vedr. budgettet for indevasrende regnskabsar og det
forelobige budget for det kommende regnskabsar til godkendelse.
• Indkomne forslag.
• Valg af hojst 5 mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til
bestyrelsen.
• Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
• Eventuelt.
Indkomne forslag fra medlemmerne skal vasre formanden i hasnde senest 14
dage for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal inden 8 dage for
generalforsamlingen orientere medlemmerne om rettidigt indkomne forslag
og om, hvor de kan lasses.
A f budgettet skal fremga foreningens kontingent.
Valgbare til bestyrelsen og som revisorer samt som suppleanter for disse er
alle medlemmer, der pa valgtidspunktet er fyldt 18 ar. Dog kan der som
bestyrelsens eventuelt femte medlem vaslges et medlem under 18 ar.

§ 8. Ekstraordinaer generalforsamling
1.

2.

Ekstraordinasr generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal
ufortovet indkaldes, nar det besluttes af en generalforsamling eller nar
formanden, en revisor eller mindst to bestyrelsesmedlemmer eller
klubstyrelsens flertal eller mindst en femtedel af foreningens medlemmer over
for bestyrelsen fremsastter skriftligt krav herom med begrundet angivelse af
de punkter, der onskes sat pa dagsordenen.
Dagsordenen for en ekstraordinasr generalforsamling skal udover de punkter,
indkaldelsen er begrundet i, indeholde
• Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
• Eventuelt.
Endvidere kan bestyrelsen vaslge at sastte yderligere punkter pa dagsordenen.

§ 9. Bestyrelsen
1.
2.

Foreningen ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretasr og kasserer og med
yderligere poster efter behov. Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Bestyrelsens moder ledes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar
flere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Sekretaeren forer beslutningsreferat over bestyrelsesmoderne. Referater af
bestyrelsesmoder og generalforsamlinger indsaettes fortlobende i en sasrlig
mappe. Alle medlemmer har ret til at se denne mappe.
Klubbernes aktiviteter og husets anvendelse og vedligeholdelse koordineres
af bestyrelsen
Bestyrelsen er ansvarlig for ejendommens 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 kraeves saerskilt bemyndigelse i form af
generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsen er ansvarlig for
• medlemspleje og medlemshvervning,
• foring af et forsvarligt medlemskartotek,
• inddrivelse af medlemskontingent,
• information af medlemmerne,
• inddrivelse af husudlejningsindtaegter,
• inddrivelse af evt. annonceindtaegter,
• udnyttelse af de relevante offentlige og andre tilskudsordninger,
• foring af et forsvarligt regnskab og budgettets overholdelse,
• at der vasrnes om foreningens aktiver pa en forsvarlig made,
• at regnskabet forberedes til revision inden den 15. februar samt
• forberedelse af generalforsamlingen.
Bestyrelsen har til sine aktiviteter forret til beboerhusets lokaler.

§ 10. Klubberne
1.
2.
3.
4.

En klub forestar en bestemt aktivitet blandt foreningens medlemmer.
Kun foreningens medlemmer kan vaere medlem af foreningens klubber.
Klubberne skal godkendes af bestyrelsen. Kun med bestyrelsens accept kan
der indfores adgangsbegraensning til klubberne.
Klubberne fastsaetter efter behov deres egen forretningsorden.

§ 11. Saerlige hverv
Bestyrelsen kan efter behov udpege medlemmer til saerlige hverv i den udstraekning
opgaven ikke varetages af en af foreningens klubber.

§ 12. Medlemmerne

1.

2.

3.
4.

5.

Medlemmerne skal betale kontingent pa den made og til de frister, der
fastsaettes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte eksklusion af medlemmer,
som er i restance med mere end 6 maneders kontingent.
Ingen medlemmer ma pafore foreningen okonomiske forpligtelser medmindre
det udtrykkeligt er hjemlet i foreningens vedtaegter, i en *
generalforsamlingsbeslutning eller i en bestyrelsesbeslutning inden for
bestyrelsens kompetanceomrade.
Medlemmerne haefter ikke personligt for foreningens forpligtelser over for
kreditorer.
Medlemsskab af foreningens klubber og deltagelse i foreningens selskabelige
arrangementer forpligter medlemmerne til efter tur at deltage i rengoringen af
foreningens lokaler efter bestyrelsens anvisninger.
Et medlem kan efter 3 maneders medlemskab af foreningen leje beboerhusets
lokaler mod betaling af det af bestyrelsen fastsatte leje.

§ 13. Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden eller den samlede bestyrelse.

§ 14. Haeftelse
Foreningen som sadan haefter for foreningens forpligtelser i enhver henseende,
saledes at foreningens kreditorer ingensinde kan forpligte medlemmerne,
medmindre disse udtrykkeligt har pataget sig forpligtelser for foreningen.

§ 15. Regnskab
1.
2.
3.
4.

5.

Regnskabet lober fra 1. januar til 31. december.
Budget for det kommende ar og forelobigt budget for det naestkommende ar
udarbejdes af bestyrelsen.
Foreningens arsregnskab revideres sammen med klubstyrelsens regnskaber
for det pagaeldende ar af de to pa generalforsamlingen valgte revisorer.
De to revisorer har i faellesskab ret til at foretage uanmeldte kasserevisioner af
foreningens regnskaber og skal i perioden april til September foretage mindst
en revision af foreningens regnskabsforelse, anmeldt med mindst en, hojest to
ugers frist. Revisorernes skriftlige bemaerkninger til de foretagne revisioner
afleveres til foreningens formand og indsasttes i bestyrelsens referatmappe.
Foreningens midler indsaettes i foreningens navn i et lokalt pengeinstitut efter
bestyrelsens naermere valg.

§ 16. Foreningens ophaevelse

1.
2.

I tilfaelde af foreningens ophaevelse vaelges af generalforsamlingen en
likvidator.
Det ved likvidationen fremkomne provenu skasnkes til Esbjerg Byfond. Matte
denne fond ikke besta ved foreningens eventuelle oplosning, tilfalder belobet
den forening eller fond, som har overtaget Esbjerg Byfond's opgaver. Findes
der ikke en sadan fond, skasnkes belobet efter generalforsamlingens nasrmere
bestemmelser til en forening, hvis formal i storst mulig grad ligner den
nuvasrende forenings, primasrt sadanne foreninger, der betjener den
nuvasrende forenings medlemsomrade. Generalforsamlingens beslutning i sa
henseende trasffes ved 2/3 flertal for et givet forslag.

-oooOooo-

Saledes vedtaget pa den ordinasre generalforsamling d. 7. marts 2012 til ikrafttrasden
straks.

