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Vedtægter 

 
 

for 
 

borgerforeningen 
 

”Lundø Forsamlingshus og Ø-råd” 
 
 
 

§ 1. 
Navn og hjemsted 

 
Stk. 1. Borgerforeningens navn er ”Lundø Forsamlingshus og Ø-Råd”. 
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune. 
 

 
 

§ 2. 
Foreningens formål 

 
Stk. 1. Foreningens formål er at varetage forhold, der kan have almenvelgørende betydning 
for beboerne på Lundø.  
 
Foreningen vil søge at styrke sammenholdet mellem beboerne, samt fremme og støtte 
udviklingen på Lundø og medvirke til, at Lundø er et godt sted at bo.  
 
Foreningen vil søge at være det koordinerende og samlende organ overfor myndigheder og 
andre offentlige instanser. 
 
 
Stk. 2. Foreningen ejer og varetager driften af forsamlingshuset på Lundø – beliggende 
Drivvejen 7, Lundø 7840 Højslev.  Endvidere står foreningen for driften af ”Sportspladsen” 
beliggende på det af Skive Kommune ejet areal Lundøvej 141b, Lundø 7840 Højslev samt  
driften af ”Transformatortårnet” beliggende Lundøvej 139, Lundø 7840 Højslev.  
 
Forsamlingshuset og ”Sportspladsen” benyttes til kulturelle og andre almene formål og 
bruges som samlingssted for beboerne på Lundø. Endvidere udlejes forsamlingshuset og 
”Sportspladsen” i henhold til et af generelforsamlingen vedtaget regelment.  
”Transformatortårnet” bruges til udstillinger o. lign.. 
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Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig. 
 
 
 
 

§ 3. 
Medlemskab og kontingent 

 
Stk. 1. Som medlem kan optages alle såvel fysiske som juridiske personer, der kan tilslutte sig 
foreningens formål.  
 
Stk. 2. Medlemskab gælder for et år ad gangen, og gælder for den enkelte husstand. 
   
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamling fastsat kontingent. Kontingentet 
opkræves forud for hvert år.  
 
Stk. 4. Der kan tegnes støttemedlemsskab, og disse betaler årligt et frivilligt bidrag. 
Støttemedlemmer kan deltage i foreningens møder og arrangementer o. lign., men har ikke 
stemmeret i foreningen, og kan ikke stille forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 
 
 

§ 4. 
Støtte eller udlodning til enkeltpersoner 

Borgerforeningens formål er at være til gavn for almenvellet, hvorfor der ikke på noget 
tidspunkt kan ske begunstigelse af enkeltpersoner i form af tilskud, eller udlodning af midler 
til enkelpersoner, og ej heller som vil kunne tilføre enkeltpersoner økonomisk gevinst.  

 

§ 5. 
Hæftelse 

Borgerforeningen hæfter alene med foreningens formue. Der påhviler ikke det enkelte 
medlem eller medlemmer af bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse. 

 
 

§ 6. 
Generalforsamling 

 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned og indkaldes 
med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag ved Lundø 
Forsamlingshus, og søges tillige meddelt via medlemmernes oplyste mailadresser eller 
lignende. 
 
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
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Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen. Hver husstandhar 
op til 2 stemmer. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. 
 
Stk. 5. Medlemmer i restance for kontingentindbetaling har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter:                                             
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. ”Ø-Rådets” beretning 
5. Forelæggelse af årsregnskab 
6. Forslag til kontingent.  
7. Behandling af forslag fra ”Ø-Rådet”. 
8. Indkomne forslag. 
9. Valg til bestyrelse 
10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hver for et år) 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant (hver for et år). 
12. Valgt af medlemmer til ”Ø-Rådet” 
13. Evt. 
 
Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.  
 
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, dog 
undtaget § 6, stk. 12 samt § 10, stk. 1. 
 
Stk.9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 
indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftlig stiller krav herom.  
 
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme vis som 
den ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 11. Fremsættes krav om ekstraordinær generalforsamling af medlemmer, skal 
generalforsamlingen afholdes indenfor 21 dage efter, at kravet er fremsat overfor bestyrelsen. 
 
Stk. 12. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 

§ 7. 
Foreningens daglige ledelse 

 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 4 husstande, der 
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen skal være på mindst 7 
personer. 
 
Stk. 2. To af bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år og to bestyrelsesmedlemmer vælges på 
ulige år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen med formand, sekretær, kasserer og en udlejningsansvarlig. 
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Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. 
 
Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. 
 
Stk. 9. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens 
forhandlinger/beslutninger. 
 
Stk. 10. Bestyrelsen varetager den daglige drift af forsamlingshuset og ”Sportspladsen” samt 
”Transformatortårnet”.  
 
Stk. 11. Til at varetage en promovering af Lundø samt fremme og udvikle Lundø m.v. er der 
nedsat et ”Ø-Råd” som består af 3 personer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år af 
gangen, og således at 1 medlem vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år. Genvalg 
kan finde sted. 
 
”Ø-Rådet” referer til bestyrelsen og der udarbejdes en forretningsorden for rådet arbejde. 
 
Stk. 12. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler 

 
 
 

§ 8. 
Regnskab og revision  

 
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. 
 
Stk. 2. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31.december. 
 
Stk. 3. Et af den samlede bestyrelse påtegnet og af revisor påtegnet regnskab fremlægges på 
generalforsamlingen, idet kopier skal ligge tilgængeligt i mødet. 
 
Stk. 4. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. 
 
 
 

§ 9. 
Tegningsregler 

 
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede 
bestyrelse. 
 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede 
bestyrelse, og forudsætter en beslutning herom på en generalforsamling. 
 
Der kan meddeles enkelte personer prokura. 
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§ 10. 
Opløsning 

 
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for 
øje. 3/4 af de fremmødte skal stemme for forslaget om opløsning, for at forslaget kan 
vedtages. 
 
Stk. 2. I det tilfælde at foreningen opløses, og hvor der ikke sker fusion med en anden 
almennyttig forening, stilles evt. overskydende midler til rådighed for almenvelgørende 
formål på Lundø. 
 
Stk. 3. Det er den opløsende generalforsamling, der fastsætter hvem, der skal forestå den 
økonomiske afvikling og fordeling af midlerne. Udlodning til foreningens medlemmer eller til 
gavn kun forbeholdt disse kan ikke forekomme. 
 
 
 
 
 
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Lundø Forsamlingshus  
den 22. oktober 2018.  
 
 
 
 
 
 
Flemming Sørensen 
 
           Dirigent 


