
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NR. GALTEN FORSAMLINGSHUS 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningen, hvis navn er Nr. Galten Forsamlingshus er beliggende på Erslevvej 35, 8370 
Hadsten. 
 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er at eje og drive Nr. Galten Forsamlingshus. Foreningen fungerer 
tillige som byens borgerforening med det formål at planlægge og afholde diverse kulturelle 
og sociale arrangementer i Nr. Galten. 
 

§ 3 Medlemmer 
Alle kan optages som medlemmer af foreningen, blot man har en positiv interesse i at 
bevare forsamlingshuset i overensstemmelse med § 2 og har betalt det af 
generalforsamlingen fastsatte kontingent. 
 
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem såfremt den finder det fornødent af 
hensyn til foreningens interesser. 
 

§ 4 Hæftelse 
For foreningens gæld hæfter kun foreningen med den til enhver tid værende formue. 
 
Det enkelte medlem af foreningen, hæfter således ikke for foreningens gæld. 
 

§ 5 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
På den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned, har 
hvert medlem én stemme. Alle afstemninger foregår skriftligt, medmindre alle fremmødte 
er enige om at lade afstemning foregå ved håndsoprækning. 
 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med et varsel på mindst 8 dage. Indkaldelse 
kan efter bestyrelsens beslutning ske elektronisk på foreningens hjemmeside, ved 
elektronisk eller fysisk postforsendelse eller ved offentliggørelse i en lokal avis. 
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af årsregnskab 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller såfremt det overfor bestyrelsen skriftligt begæres af 20% af medlemmerne. 



 
Generalforsamling er beslutningsdygtig når den er lovlig indkaldt.  
 
Generalforsamlingen  er for alle, der er interesseret i forsamlingshusets virke. Stemmeret 
på generalforsamlingen, forudsætter dog medlemskab, samt indbetaling af det på 
foregående ordinære generalforsamling, fastsatte kontingent.  
 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen 
fremmødte medlemmer. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt, lade sig repræsentere af 
fuldmagtshaver på generalforsamlingen. 
 
Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af 
dirigenten. 
 
Generalforsamlingen kan behandle forslag om vedtægtsændringer, hvis medlemmerne 
bliver orienteret om det ved indkaldelsen. Ændringer i de dele af vedtægterne, der således 
er udsendt ændringsforslag til forud for generalforsamlingen, kan vedtages af 
generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal. 
 
 
 

§ 6 Bestyrelsen 
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5, 7 eller 9 medlemmer. 
På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter. 
 
Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, og afgår skiftevis hvert andet år med op til 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Suppleanter vælges ligeledes for en 2 årig periode 
og afgår ligeledes skiftevis hvert andet år. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol over alle 
bestyrelsesmøder, hvor alle beslutninger indføres. Alle afgørelser i bestyrelsen, kræver at 
over halvdelen af den samlede bestyrelse stemmer herfor. 
 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et 
bestyrelsesmedlem kan beklæde flere poster i bestyrelsen, såfremt den samlede 
bestyrelse finder det forsvarligt af hensyn til foreningens tarv. 
 
Bestyrelsen kan træffe alle beslutninger om den daglige drift af forsamlingshuset og 
foreningen forpligtes overfor 3. mand, når et flertal af bestyrelsen skriftligt har tiltrådt 
beslutningen. Alle væsentlige forhold, som påfører foreningen udgifter eller gæld på mere 
end 50.000 kr, skal først godkendes af en generalforsamling. 
 
 
 
Ved ethvert foreningsarrangement påhviler det bestyrelsen at sikre overholdelse af 
gældende lovgivning. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne virke 
hærværkstruende, i strid med regler eller forsamlingshusets formål. 
 



Bestyrelsen fastsætter lejen og lejevilkår for forsamlingshuset, idet der dog skal tilkomme 
medlemmer fordele fremfor ikke-medlemmer. Denne og øvrige medlemsfordele tilfalder 
alene medlemmet og dennes husstand  
 
 

§ 7 Økonomi og regnskab 
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12. Regnskab revideres af de generalforsamlingsvalgte 
revisorer. 
 
Foreningens formue skal være indsat i et pengeinstitut . 
 

§ 8 Kontingent 
Bestyrelsen indstiller til hvert års generalforsamling, forslag om kontingent for det 
kommende år. Ved forslag om kontingent, skal pensionister/enlige kun betale halvt 
medlemskontingent. 
 

§ 9 Foreningens opløsning 
Hvis bestyrelsen ikke anser det for muligt, at videreføre foreningen, indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling. Dagsorden skal  bl.a. indeholde forslag om valg af ny 
bestyrelse samt en udførlig redegørelse for situationen. 
 
Viser det sig ikke muligt at nedsætte en ny bestyrelse eller opgiver den nyvalgte 
bestyrelse, at videreføre foreningen, indkaldes der til en ny ekstraordinær 
generalforsamling, til beslutning om salg af forsamlingshuset og opløsning af foreningen. 
 
En opløsning kan afgøres ved almindeligt flertal blandt de på denne generalforsamling 
fremmødte medlemmer. 
 

§ 10 Anvendelse af midler ved foreningens opløsning 
Eventuelle midler ved foreningens opløsning kan på den ekstraordinære 
generalforsamling, som vedtager opløsningen, besluttes anvendt til konkrete forslag til 
almennyttige formål i Nr. Galten. 
 
Kan der ikke opnås flertal for et eller flere af disse forslag eller indkommer ingen forslag, 
så fordeles eventuelle resterende midler med en lige stor andel til alle som var medlem af 
foreningen, ved seneste ordinære generalforsamling forud for den ekstraordinære 
generalforsamling, som vedtager foreningens opløsning. 
 
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 1. marts 2016.          


