
Bliv medlem af Viuf Medborgerforening og støt foreningens arbejde. Det koster 
kun 200 kr om året for par, eller 100 kr for enkeltpersoner. Foreningen arbejder 
for dine interesser og afholder løbende arrangementer.
Du kan melde dig ind NU ved at indbetale 100 eller 200 kr  
til kto. 9277 4578184711.  Husk at oplyse navn og adresse.  
Alternativt kan du ringe til en i bestyrelsen 
- se telefonnumre på www.viuf.info.

Viuf Medborgerforening 
inviterer alle til ordinær 
generalforsamling. 
Vi byder på rødvin og ost.

Viuf Bypark
Kom og hør hvordan arbejdet med at omdanne 
sportspladsen til en rekreativ oase skrider frem. 
Henrik Lindholm fortæller om de nye spændende 
tiltag der skal ske i 2016.
Der er brug for frivillige til forskellige opgaver, så 
det er vigtigt at du kommer og melder dig på banen.

   Aktivitetskalender 2016

26.02.2016 Børnedisco 
15.03.2016 Generalforsamling
03.06.2016 Poker turnering 
23.06.2016 Sct. Hans bål 
12.08.2016 Børnedisco 
13.08.2016 Sommerfest 
18.10.2016 Bankospil 

21.10.2016 Ølsmagning 
29.10.2016 Damefrokost
30.10.2016 Halloween 
01.11.2016 Bankospil 
15.11.2016 Bankospil 
27.11.2016 Juletræsfest 
29.11.2016 Julebanko

Bliv medlem

GENERAL
 FORSAMLING 2016

Tirsdag 15. marts kl. 1900

Viuf Medborgerhus, Storgaden 81, 6052 Viuf

En hjertestarter kan redde liv, og vi vil gerne 
tage initiativ til at der kommer en hjertestarter 
til Viuf. Den kunne fx hænge centralt placeret 
midt i byen ved Svinget.
Prisen for en hjertestarter, komplet med kasse 
til udvendig montering (så der er adgang til den 
på alle tider af døgnet), løber op i ca. 20.000 kr. 
Vi går gerne foran med et godt eksempel og 
donerer halvdelen af årets kontingent-indtægter 
til indsamlingen. Det resterende beløb håber vi 
kan indsamles som bidrag fra private, firmaer, 
foreninger og lokale institutioner.

Hjertestarter i Viuf



Indkomne forslag

   Valg til bestyrelse  -  Kom med i fællesskabet
Ved at deltage i bestyrelsesarbejdet lærer du nye mennesker at kende og du får 
indflydelse på hvad der sker i din by – både lokalt og kommunalt.
Interesseret ?
Ring til formanden Jens Lassen på tlf. 5120 3760, og hør nærmere om hvad vi går og 
laver – måske er det noget for dig!

På generalforsamlingen skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. 
De med * markerede personer er på valg:

Der er i år indkommet forslag til behandling under pkt. 5 til generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer
Det drejer sig om at foretage en revision af foreningens vedtægter, som har været 
 gældende siden 2003. Og i stedet for at rette i de gamle vedtægter foreslås det at lave en 
helt ny og revideret udgave, hvor sproget er mere forenklet og opstillingen gjort mere 
overskuelig. Der er ting der er fjernet, og der er ting der er tilføjet, men generelt drejer 
det sig kun om nogle generelle opdateringer og rettelser.

En af de ønskede rettelser er fx at ændre datoen for hvornår forslag til generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde (§7). Den ønskes flyttet fra den 1. februar til den  
10. januar. Derved kan eventuelle forslag nå at blive annonceret sammen med indkaldelse 
til generalforsamling i LokalAvisen, som har deadline midt i januar.

En anden ønsket rettelse er at bestyrelsesmedlemmer ikke længere bliver valgt for en 
2-årig periode, men kun for ét år ad gangen. Dette for at undgå at en 2-årig periode 
 afholder nogen fra at stille op til valg som bestyrelsesmedlem.

De nye foreslåede vedtægter er vedlagt denne folder til gennemlæsning og stillingtagen. 
De nuværende og gældende vedtægter finder du på Medborgerforeningens hjemmeside 
(viuf.info/medborgerforening/vedtaegter).

Ifølge de gældende regler (§11) skal forslaget først behandles på den ordinære general-
forsamling. Efterfølgende skal der så indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor vedtægtsændringerne skal vedtages med et flertal af de fremmødte stemmer.

Dagsorden
Jævnfør vedtægterne §6 er dagsordenen på 
den årlige generalforsamling som følger: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent og kontorholdsvederlag

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 Formand Jens Lassen Birketing 40
*  Næstformand Steen Keilstrup Storgaden 69 (modtager genvalg)
 Kasserer Tina Hedegaard Møller Buhlsvej 8
 Medlem Anita Baagøe Nyvang 9
* Medlem Peter Bennedsen Viuf Stationsvej 6 (modtager genvalg)
* Medlem Bjarke Holt Nyvang 43 (modtager genvalg)
*  Medlem Claus Jepsen Kærgaardsvej 79 (modtager genvalg)
* Medlem Nicolai Asmussen Nyvang 8 (modtager genvalg)
 Medlem Troels Larsen Nyvang 47
* Suppleant Elisa Theil Storgaden 103 (modtager genvalg)

Skal der være fest?
Så lad Viuf Medborgerhus 
danne en hyggelig ramme 
om din fest. Der er plads 
til 100 gæster og masser 
af god stemning.

Ring for en fremvisning.

Se priser og kalender på 

www.viuf.info Udlejning tlf. 2033 7052
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Vedtægter for Viuf Medborgerforening 
 
§ 1 Navn 

Foreningens navn er Viuf Medborgerforening. 
Foreningen er sammenlagt af Viuf Forsamlingshus og Viuf Sogns Borgerforening i maj 2003. 

 
§ 2 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Viuf Medborgerhus. 
 
§ 3 Formål 

Foreningen er upolitisk. Foreningens formål er at fremme det kulturelle og sociale sammenhold i 
Viuf og opland, samt medvirke til byens og områdets udvikling og vækst. 
Foreningen står for drift og vedligeholdelse af Viuf Medborgerhus. 

 
§ 4 Medlemsskab 
 Enhver, der er bosat i Viuf Sogn, og har betalt kontingent, er medlem og har stemmeret på 

generalforsamlingen. 
 Et medlem, som ikke respekterer vedtægter eller beslutninger kan ekskluderes af foreningen på 

næste generalforsamling. 
 
 
§ 5 ØKONOMI 
 

 Indtægter 
Foreningens indtægter kommer fra kontingenter, sponsorater, gaver, tilskud, udlejning og 
arrangementer. 

 

Udgifter 
Indtægterne anvendes til vedligeholdelse og drift af Medborgerhuset, samt afholdelse af 
arrangementer og tiltag der understøtter foreningens formål. 

 

 Likvider 
Foreningens likvide formue skal indsættes på en konto i et pengeinstitut.  
Der må forefindes en passende kassebeholdning hos kassereren. 

 

 Kontingent 
 Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 
 

 Regnskab 
 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 Regnskabet afsluttes og afleveres til revisorerne mindst 14 dage før generalforsamlingen. 

Revisorerne tilbagesender det reviderede regnskab med bemærkninger til kassereren senest 8 
dage før generalforsamlingen. 

 
 
§ 6 GENERALFORSAMLING 
 

 Generalforsamling 
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts måned, hvor indkaldelse med 

dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er åben for alle, men kun 
medlemmer har stemmeret. 
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte, 
og tages til referat.. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor indkaldelse med dagsorden 
skal ske med mindst 14 dages varsel. Ligeledes kan 10 medlemmer forlange en sådan afholdt 
ved skriftlig henvendelse til formanden. Den har gyldighed som en ordinær generalforsamling. 
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 Dagsorden 
På den årlige generalforsamling er der følgende dagsorden: 

 

 1.  Valg af dirigent 
 2.  Formandens beretning 
 3.  Fremlæggelse af regnskab 
 4.  Fastsættelse af kontingent 
 5.  Behandling af indkomne forslag 
 6.  Valg til bestyrelsen 
 7.  Valg af suppleant 
 8.  Valg af revisor 
 9.  Eventuelt 
 

Indkomne forslag 
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 10. januar.  
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. 

 
 
§ 7 LEDELSE 
 

 Bestyrelsen 
 Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, under ansvar overfor generalforsamlingen. 
 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 1-årig periode. Kun medlemmer af foreningen kan vælges 

til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 Udover bestyrelsen vælges 1 suppleant og 2 revisorer for en 1-årig periode. 
 

 Bestyrelsens arbejde 
 Bestyrelsen skal arbejde i medlemmernes interesse med foreningens formål for øje.  

De skal varetage opgaver i forhold til: 
     •  Udlejning og vedligeholdelse af Medborgerhuset 
     •  Foreningens aktiviteter og arrangementer 
     •  Kontakt til kommune og andre udadtil 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede, og afgørelser træffes ved stemmeflertal. 
 Beslutninger truffet på bestyrelsesmøder tages til referat. 
 

 Hæftelse 
 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
Hvis bestyrelsen eller et enkelt medlem, mod bedre vidende, påfører en kreditor tab, kan den/de 
drages til personligt ansvar. 
I forhold til tredjemand tegnes foreningen af formanden. Ved køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom, optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner, kræves dog underskrift af den 
samlede bestyrelse. 
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

 
 
§ 8 Vedtægtsændringer 
 Forslag om vedtægtsændring behandles på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, 

hvoraf den første skal være ordinær. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget 
vedtages med et flertal af de fremmødte stemmer.  
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 10. januar. 

 
§ 9 Foreningens opløsning 
 Vedtagelse af foreningens opløsning kræver at 2/3 af foreningens medlemmers stemmer for det. 

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, 
hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. 

 Ved opløsning afgør bestyrelsen, hvad eventuel formue og andre aktiver anvendes til, i henhold 
til foreningens formål. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formuen er effektueret.  


