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Foreningens navn og hjemsted  

§1  

Stk. 1          Foreningens navn er FORENINGEN MEDBORGERHUSET I RINGKØBING  

                        Ændret til: RINGKØBING-SKJERN MEDBORGERHUS                         

Generalforsamling marts 2018  

Stk. 2          Foreningens hjemsted er Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune  

§ 2  

Foreningens formål er at oprette og drive Medborgerhuset i Ringkøbing for at styrke 

sammenhold og fællesskab blandt kommunens borgere. 

§ 3 

Enhver kan blive medlem af foreningen. Medlemskab gælder for et år ad gangen.  

§ 4  

Generalforsamlingen.  

Stk. 1  

Stk. 2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Generalforsamlingen er foreningens øverste 

myndighed.  

Generalforsamlingen afholdes mindst en gang årligt, 

senest den 31. marts.  

Indkaldelse sendes ud på mail, til alle medlemmer, 

der har mailadresse med mindst 14 dages varsel.  

Med indkaldelsen skal følge generalforsamlingens 

dagsorden, der mindst skal indeholde:  

a. Valg af dirigent  

b. Valg af referent  

c. Formandens beretning  

d. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab  

e. Fastsættelse af budget og 

kontingent. 

f. Indkomne forslag fra bestyrelse og 

medlemmer  

g. Forslag om ændringer af vedtægter 

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

i. Valg af suppleanter  



j. Valg af revisor 

k. Valg af brugerråd 

l. Eventuelt  

  

 

  

Stk. 3           Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i                           

hænde senest 1 uge før denne finder sted.  

Stk. 4             Stemmeret og valgbarhed har kun fremmødte medlemmer, hver med 1 stemme.  

                         Beslutninger afgøres ved simpelt flertal.  

Stk. 5             Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages                           

varsel, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer og begrunder                          

dette.   

§ 5  

Bestyrelsen  

Stk. 1          Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.  

                        Samtidig vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor. 

Stk. 2            Medlemmer af bestyrelsen skal være myndige.  

Stk. 3            Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.                         

Sekretærposten varetages af den daglige leder, der ikke kan vælges til                          

bestyrelsen               

Stk. 4            Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår 4 medlemmer, og i ulige år                         

afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Suppleanter er på valg hvert år.  

§ 6  

Bestyrelsens arbejde.  

Stk. 1             Bestyrelsen har den overordnende administrative og økonomiske ledelse                          

af foreningen. Bestyrelsen holder møder, når formanden finder det nødvendigt                          

eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller lederen anmoder herom.  



Stk. 2             Bestyrelsen bestemmer selv formen for indkaldelsen.  

Stk. 3             Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne                          

er til stede.  

Stk. 4             Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens                         

stemme afgørende.  

Stk. 5            Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.  

Stk. 6            Bestyrelsen ansætter den daglige leder, og kan bemyndige denne til at                         

ansætte fornødent personale.  

§7  

Generalforsamlingen vælger hvert år et brugerråd. 

Brugerrådets formål er: 

• Rådgivende 

• Inspirationsskabende 

• Relationsskabende. 
Brugerrådet er desuden høringspart ved større ændringer og tiltag. 

Bestyrelsen og Brugerrådet kan fastsætte nærmere retningslinjer for Brugerrådet.  

§ 8  

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid 

tilhørende formue.  

§ 9 

Ved leje, køb og salg af fast ejendom/lokaler tegnes foreningen af mindst 2/3 af den samlede 

bestyrelse.  

§ 10 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en på 

generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.  

§ 11  

Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de 

fremmødte medlemmer.   



§ 12 

Foreningens ophør skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling. 

Opnås der ingen afgørelse, kan der inden 8 uger indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 

hvor simpelt flertal er afgørende.  

§ 13  

I tilfælde af foreningens opløsning, træffer bestyrelsen beslutning om hvorledes man skal 

forholde sig til anvendelsen af eventuel formue. Bestyrelsen kan dog beslutte at anvende en 

sådan formue til initiativer / institutioner eller lignende, der angiver at have formål, der svarer 

til den opløste forening. Lånte materialer og inventar leveres tilbage til ejerne.  
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