
§1 

Voerladegård forsamlingshus er et andelsselskab, hvis formål er at fremskaffe velegnede 
lokaler til møder, sammenkomster og lignende. 

§2 

Stk. 1. Enhver myndig person med tilknytning til, eller med fast bopæl i et område, der 
ligger geografisk naturligt for forsamlingshuset, kan optages som medlem ved erhvervelse 
af et andelsbrev  á kr. 100,00. Det nye medlem skal dog godkendes af bestyrelsen. 
Andelsbrevene er personlige og kan ikke overdrages til andre. 

Stk. 2. Selskabets medlemmer har stemmeret. Lever medlemmerne i faktisk parforhold, 
påføres begger personers navne på andelsbrevet og begge har stemmeret. 

Stk. 3. Som andelshaver betales udover engangsbeløb til andelsbrev, et årligt kontingent, 
kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 4. Hvis andelshaver er i restance med årlig betaling, kan andelshaver priser m.v. ikke 
opnås. Manglende betaling medfører ikke pr. automatik udmeldelse, udmelding foretages 
jfr. §3. 

§3 

Stk. 1. Udmeldelse sker skriftligt, med et halvt års varsel forud for regnskabets afslutning 
d. 31 december. 

Stk.2. Medlemmerne vedbliver dog med at hæfte for selskabets forpligtelser, og 
regnskabsåret, hvori udmeldelsen finder sted, danner grundlag for denne hæftelse. 
Hæftelsen bortfalder, når regnskabet på to hinanden følgende år, er godkendt af 
generalforsamlingen. 

Stk.3. Ved dødsfald ophører alle forpligtelser, såfremt der ikke er parforhold. 

Stk.4. Ved udmeldelse har den udmeldte ingen andele i forsamlingshusets formue, og 
andelsbrevet skal afleveres til bestyrelsen.  

§4 

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke er henlagt til 
bestyrelsen. 

Stk.2. Mødeberettiget er alle selskabets medlemmer jf. §2 Stk. 2. 

Stk. 3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1’ste kvartal. 

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Denne foretages som hovedregel ved annoncering i lokalavis. 

Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 4 dage før 
generalforsamlingen. 

Stk.5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 

1.Valg af dirigent 
2.Bestyrelsens beretning. 
3.Fremlæggelse af årsregnskab 
4.Forslag fra bestyrelsen 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt. 

Stk.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, 
der er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, med mindre der i 
vedtægterne kræves større tilslutning. Valg af dirigent kan ske ved håndsoprækning. Alle 
øvrige personvalg, bør ske ved skriftlig afstemning. Såfremt stemmerne står lige, 
foretages der lodtrækning. Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men der 
skal ske skriftlig afstemning, såfremt 1 medlem forlanger det. 

Stk.7. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen, med mindst ¾ af de 
afgivne stemmer. 

Stk.8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen, 
eller når det skriftligt kræves af mindst 15 medlemmer. 

 

§5 

Stk.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af mellem 5 og 7 medlemmer, 
der vælges for 2 år ad gangen og afgår med halvdelen hvert år, er antallet af medlemmer 



ulige så denne regel ikke kan anvendes, afgår et lige antal medlemmer i lige kalenderår og 
et ulige antal medlemmer i ulige kalenderår. Afgående antal er størst i lige kalenderår 
 
Stk. 2. Bestyrelsen forestår ledelsen af forsamlingshusets anliggender og vedligeholdelser 
og træffer aftaler om udlejning af forsamlingshuset. Bestyrelsen kan hertil antage lønnet 
medhjælp. 

Stk.3. Bestyrelsen tegner selskabet, men skal have generalforsamlingens sanktion til 
pantsætning og afhændelse af fast ejendom. 

Stk.4. Formand og kasserer bemyndiges til i forening, at tegne selskabet overfor dets 
bankforbindelser.  

§6 

Stk. 1. Til opløsning af selskabet kræves at beslutningen herom vedtages af to på 
hinanden følgende generalforsamlinger med højst 4 ugers mellemrum, samt med mindst 
¾ af de afgivne stemmer på hver af disse generalforsamlinger. 

Stk.2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges 3 
likvidatorer til at afvikle selskabets virksomhed. Fremkommer der herved overskud, skal 
dette efter generalforsamlingens bestemmelse overgå til almennyttige formål i 
voerladegård sogn. Fremkommer der et underskud deles dette ved lige andele til hvert 
andelsbrev. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28 januar 1984, med ændring d. 
24 februar 2000, d. 2 februar 2008, 24 marts 2009, 21 marts 2011, 21 marts 2012. 
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