Vedtægter for Gråsten Forum
§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Gråsten Forum. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg
Kommune.
§2 Foreningens formål
Gråsten Forum formål er at fremme lokale interesser og initiativer, som gavner og
støtter beboere, virksomheder og besøgende i Adsbøl, Alnor, Avnbøl, Egernsund,
Gråsten, Kværs, Rinkenæs, Nybøl, Tørsbøl og Ullerup og som bidrager til den
positive udvikling i området som helhed.
Gråsten Forum koordinerer og formidler relevant information til områdets beboere,
foreninger og virksomgeder og kan fungere som områdets talerør i forhold til
kommunale organer.
Gråsten Forum er upolitisk og baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation
med alle involverede parter.
Gråsten Forum har endvidere til formål, at markedsføre og synliggøre ovennævnte
områder.
§3 Medlemmer
Alle fra området, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan deltage i foreningens
aktiviteter, herunder foreninger, virksomheder og private beboere.
§4 Støtte - sponsorater
Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, virksomheder, enkelt
personer eller lignende.
§5 Regnskab og revision
Gråsten Forums regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår således fra 1. Juli
2016 til 31. December 2017.
Foreningen regnskab føres af kasseren.
Foreningens regnskab revideres af revisorer, der vælges på den ordinære

generalforsamling.
Det reviderede regnskab for det forgangne regnskabsår samt budget for det
kommende år, forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
§6 Tegninger og hæftelser
Gråsten Forum tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og pantsætning tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
Kasseren står for varetagelse af foreningen formue, herunder indregning af tilskud
samt betaling af regninger. Kasseren kan råde over foreningens konti, herunder
relevante betalingskort og netbank til foreningen konti. Kasseren kan tillige indgå
aftaler herom.
Foreningens midler opbevares i en bank eller sparekasse.
Gråsten Forum hæfter med hele sin foreningsformue for indgåede forpligtigelser.
Medlemmer af Gråsten Forums bestyrelse hæfter ikke personligt for de af Gråsten
Forums indgåede forpligtelser.
Medlemmer af bestyrelsen har ikke krav på nogen del af Gråsten Forums formue
eller udbytte af nogen art.
§7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i
februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet og på foreningens hjemmeside. Dagsorden
skal fremgå af indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
§8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Beretning fra de enkelte nedsatte grupper.
Visioner for det kommende år.

5.
6.
7.
8.
9.

Behandling af indkomne forslag.
Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor og suppleant.
Eventuelt.

§9 Stemmeret og afstemning
Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte personer fra de i §2 nævnte
områder.
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kan kun vedtages med 2/3
majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i
dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem
forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst
50 personer forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal
ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er
fremkommet og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme
varsel som ved den ordinære generalforsamling.
§11 Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og består af 7 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den fastlægger selv sin forretningsorden på sit
første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og 3 menige
medlemmer og 2 suppleanter.
For at være valgbar til bestyrelsen skal den foreslåede personligt være til stede, eller
der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne
tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsesmøder indkaldes med 3 dages varsel.
§12 Opløsning/ændring af formålsparagraf
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i
dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Der skal være mindst 50
stemmeberettige personer tilstede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
personer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettiget personer,
indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret
flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder Gråsten Forums formue almennyttige formål i
Gråsten eller en forening med samme formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling – d. _______________
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