Vedtægter
Vedtægter for Medborgerforeningen i Sorø
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. november 2006.
Revideret på ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2013
§ 1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er ”Medborgerforeningen i Sorø”
2. Foreningen indgår i Sorø Kultur og Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø, og er dermed forpligtet
til at være medlem heraf.
§ 2 Baggrund og formål
1. Foreningen var frem til 2006 en selvejende institution, der havde råderet over Sorø Kommunes
ejendom Vedelsgade 17. Siden 10. juni 2006 indgår foreningen som en blandt mange i Sorø Kultur
og Fritidscenter.
2. Det er foreningens formål at bidrage til, at Sorø Kultur- og Fritidscenter er et samlingssted, som
er åbent for alle uanset sociale, politiske, religiøse eller kulturelle forhold.
3. Dette formål søges især opnået ved offentlige arrangementer af oplysende, kulturel og
kulinarisk karakter.
§ 3 Medlemmer
1. Enhver person, der indbetaler kontingent i henhold til de på generalforsamlingen fastsatte
satser, kan optages som medlem af foreningen.
2. Ved indmeldelse i Medborgerforeningen oplyses om, at vedtægterne findes på foreningens
hjemmeside og kan efter ønske udleveres i papirform.
3. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
§ 4 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 3, 5 eller 7 medlemmer.
2. I lige kalenderår vælges 2, 3 eller 4 medlemmer. I ulige kalenderår vælges 1, 2 eller 3
medlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er således 2 år
3. Hvert år vælges max. 2 suppleanter. Valgperioden for suppleanter er således 1 år. Genvalg kan
finde sted.
4. Valgbar til bestyrelsen er kun personer, der er bosiddende i Sorø kommune.
5. Valg til bestyrelsen kan ske ved skriftlig afstemning. Afgørelsen herom træffes af
generalforsamlingen. Stemmeoptællingen ledes af dirigenten.
6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer, men arbejder i øvrigt kollektivt.
7. Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov, og indkaldes med 7 dages varsel.

8. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Et bestyrelsesmøde er
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
9. Bestyrelsen er foreningens styrende organ med pligt til at arbejde loyalt efter de af
generalforsamlingen vedtagne retningslinjer.
Bestyrelsens opgave er:
a) at varetage foreningens interesser
b) at varetage foreningens daglige drift
c) at føre regnskab og gøre status.
§ 5 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ethvert medlem, der har betalt det senest opkrævede kontingent senest 14 dage før
generalforsamlingen, har stemme- og opstillingsret på generalforsamlingen.
3. Generalforsamlingen afholdes ordinært 1 gang om året i perioden 1.februar-1.april.
4. Generalforsamlingen kan indkaldes ekstraordinært, når bestyrelsen eller 1/6 af
medlemmerne ønsker det.
5. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med min. 14 dages varsel.
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Bestyrelsens beretning.
4) Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det foregående kalenderår.
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår (alternativ: Indeværende kalenderår)
7) Forelæggelse og godkendelse af budget for næste kalenderår, samt evt. korrigeret
budget for indeværende kalenderår (alternativ: Forelæggelse og godkendelse af budget for
indeværende kalenderår)
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af 2 revisorer (Alternativ: Valg af 1 revisor)
10) Eventuelt
7. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest
2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt revideret regnskab bekendtgøres senest 1
uge før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
8. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
9. Hvert år vælges 1 revisor. Valgperioden er 1 år.
10. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 6 Kontingent
1. Kontingent opkræves årligt. Bestyrelsen fastsætter seneste betalingsfrist.
2. Kontingentsatser fastsættes på den ordinære generalforsamling.
3. Ved optagelse af nye medlemmer i sidste halvdel af kontingentperioden kan bestyrelsen
dispensere fra de fastsatte satser.
§ 7 Økonomi
1. Foreningens midler fremkommer gennem kontingent og offentlige arrangementer.
2. Foreningens midler anvendes til aktiviteter, arrangementer og lignende.
3. Foreningens midler må kun anvendes i foreningens øjemed.
4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
5. Årsregnskabet fremlægges for bestyrelsen til dennes godkendelse senest 3 uger før den
ordinære generalforsamling.
6. Regnskabet skal påtegnes af de 2 valgte revisorer. (alternativ: den valgte revisor) Revisionen skal
være afsluttet 14 dage inden den ordinære generalforsamling
7. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår (alternativ: indeværende
regnskabsår) og fremlægger dette til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 8 Opløsning af foreningen
1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes efter vedtagelse på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den første generalforsamling
skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for en opløsning, og på
den anden generalforsamling mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Den sidste generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af foreningens midler.
Revideret på ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2013.

