VEDTÆGTER for Andelsselskabet ”BYSTÆVNE” Skuderløse
§ 1.
Andelsselskabet ”Bystævne” har til formål at opretholde Bystævne som forsamlingshus for egnens beboere,
at udleje det til møder og selskabelige sammenkomster m.m. både til private og foreninger.
§ 2.
Grund, bygninger og inventar ejes af medlemmer i forhold til værdien af deres andelsbeviser, som med
bestyrelsens godkendelse kan købes af alle beboere i Skuderløse og omegn, der ønsker at være
medlemmer. Andelsbeviser skal lyde på og noteres på navn. Andelsbeviser kan ikke overdrages til andre
uden samtykke fra bestyrelsen. Andelsbeviser kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller
eller forhandler drikkevarer.
§ 3.
Medlemmerne er forpligtet til at betale alle udgifter ved husets drift, som ikke kan fremskaffes ved alm.
udlejning eller anden aktivitet. Bestyrelsen vedtager, hvad der eventuelt skal opkræves i årligt eller 1⁄2 årligt
bidrag, og hvordan man vil opkræve disse bidrag, som udregnes i forhold til andelsbevisernes pålydende.
§ 4.
Medlemmer som ikke frivilligt har indbetalt sit eventuelle årlige eller 1⁄2 årlige bidrag senest den 31.01. året
efter påkravet, betragtes som udtrådt af selskabet. Medlemmer som flytter uden skriftligt at meddele
adresseforandring, vil blive betragtet som udtrådt af selskabet.
§ 5.
Generalforsamlingen er øverste myndighed og tager beslutning ved simpelt flertal. Hver person har én
stemme, uanset antal af andelsbeviser og deres værdi. Andelsbeviset må kun omhandle én person. Gyldigt
andelsbevis skal forevises ved forlangende på enhver generalforsamling i selskabet for at vedkommende
har stemmeret. Til vedtægtsændring fordres mindst 2/3 af de fremmødte stemmer: Vedtægtsændringer kan
besluttes på enten en ordinær, eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 6.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Her fremlægges det reviderede og underskrevne
regnskab. Generalforsamling indkaldt med 14 dages varsel, enten i et af de lokale blade eller ved opslag i
evt. lokal forretning er lovlig. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Hvis blot ét medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen eller 1⁄4 af de til enhver tid værende
medlemmer ønsker det og kommer med skriftlig anmodning herom. Den indvarsles 8 dage før i et af de
lokale blade eller via andre medier/opslag, hvor også grunden til indkaldelsen skal være klart angivet.
§ 8.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer. Derudover kan vælges 1-2
suppleanter og op til 2 revisorer. Alle vælges for 2 år.
Bestyrelsen kan opsupplere i løbet af året, og nye medlemmer kommer på valg på næste generalforsamling.
Den afgående formand er pligtig til at indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde senest en måned efter
generalforsamlingen og er først derefter løst fra formandsposten. Ethvert medlem er pligtigt til at modtage
valg, men kan dog fordre sig fritaget i lige så lang tid, som vedkommende har fungeret. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når et flertal er mødt op, heriblandt skal være formand eller næstformand. Ved
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
§ 9.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær for et år ad gangen.
Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for forhandlingsprotokollen. Kassereren er ansvarlig
for at regnskabsbogen bliver ført.
§ 10.
Bestyrelsen har ansvaret for at ”Bystævne” med inventar holdes ved lige og skal i det hele taget varetage
selskabets interesser. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af
lån, træffes af generalforsamlingen. Dette skal annonceres ved indkaldelse til generalforsamlingen.
§ 11.
Bestyrelsen kan antage en vært, som skal sørge for renholdelse af lokaler og parkeringsplads og sørge for
belysning og varme. Værten skal rette sig efter takster, som fastsættes af bestyrelsen, gældende for rumleje
og renholdelse. En af bestyrelsen godkendt prisliste over salgsvarer skal findes ophængt synligt i lokalet.
Priserne skal stå i rimeligt forhold til egnens øvrige forsamlingshuse.
§ 12.
Selskabet kan ikke opløses eller dets ejendele realiseres, medmindre det er vedtaget af 3⁄4 af de fremmødte
medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, og det forud har været kundgjort, at sagen
om andelsselskabet opløsning og ejendelenes realisation foreligger.
§ 13.
Skulle selskabet opløses har medlemmer, der forpligter sig til at overtage huset og opretholde det som
forsamlingshus, forkøbsret til grund og bygninger for 3⁄4 af det beløb, der af andre bliver budt for samme.
Hvis der ikke er andre bud, så frafalder denne rabat
Således vedtaget på generalforsamlingen, den 13. marts 1996, 14. marts 2007,
Og vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling, den 21. januar 2015.
Yderligere vedtægtsændringer besluttet på Generalforsamling 23 Februar 2017

