Vedtægter for Terslev Borger og
Erhvervsforening
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1

Foreningens navn er Terslev Borger & Erhvervsforening.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Terslev sogn i Faxe kommune.

Stk. 3

Adressen er formandens bopæl.

§ 2. Formål
Stk. 1

At gavne lokalsamfundet ved, gennem forskellige aktiviteter, at samle borgerne i Terslev og
omegn, og dermed give mulighed for positiv udvikling.
At skabe grobund for udvikling og trivsel ved at inddrage lokale frivillige kræfter i samspil
med det lokale erhvervsliv.
At bevare og udbygge landsbymiljøets traditioner og virke, som talerør overfor myndigheder,
ved at fremsætte og prioritere forslag til det bedste for sognets trivsel og udvikling.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1

Privatpersoner over 16 år med bopæl i Terslev og Terslev sogn er automatisk medlemmer.
Personligt medlemskab er kontingents frit.

Stk. 2

Erhvervsdrivende, der driver forretning/erhverv i Terslev og Terslev sogn, kan optages som
medlemmer, for et år ad gangen, mod at betale et nærmere fastsat kontingent.

Stk. 3

Foreninger i Terslev og Terslev sogn er medlemmer. Foreningers medlemskab er kontingents
frit.

Stk. 4

Andre med tilknytning til Terslev og Terslev sogn, optages som medlem efter ansøgning til
bestyrelsen, som godkender medlemskabet ved simpelt flertal.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den indvarsles på hensigtsmæssig måde, med mindst 14 dages varsel, via dagblade og
foreningens hjemmeside.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, ultimo februar, med en dagsorden med
mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Dirigent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Økonomi
1. Regnskab
2. Forslag til budget.
3. Fastsættelse af kontingent for erhvervsmedlemmer.
Indkomne forslag.
Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer jfr. § 7, stk. 1
b. Bestyrelsessuppleanter jfr. § 7, stk. 2
c. Revisor og revisor suppleanter jfr. §9 stk. 3
Nedsættelse af udvalg
Eventuelt

Stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Hvis nogen ønsker kandidatur til bestyrelsesvalget, skal det, i lighed med andre forslag til
generalforsamlingen, være formanden i hænde, senest en uge før generalforsamlingen. Hvis
der ikke er kandidater nok anmeldt på forhånd, kan der vælges blandt de fremmødte, som
ikke på forhånd har ønsket kandidatur. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges
mindst 5 medlemmer til bestyrelsen, har bestyrelsen efterfølgende mulighed for at være
selvsupplerende.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når
mindst 25 medlemmer retter skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom med angivelse af
dagsorden.

Stk. 2

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun punkter bekendtgjort i indkaldelsen
behandles.

§ 6. Afstemning og valg
Stk. 1

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset for ændring af vedtægter og opløsning.
Hvis et medlem på generalforsamlingen kræver dette, foretages afstemning skriftligt, ellers
ved håndsoprækning.

Stk. 2

Foreninger og erhvervsdrivende, som er medlem, har hver en stemme

Stk. 3

Man kan stemme ved skriftligt fuldmagt, dog kun én stemme pr. medlem.

§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1

Bestyrelsen består af mindst 5, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen,
således at mindst 2 medlemmer er på valg de lige år, og mindst 3 medlemmer er på valg de
ulige år.

Stk. 2

Ligeledes vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3

Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det
findes nødvendigt, eller når halvdelen minus 1 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

Stk. 4

Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.
Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal og således, at den i mødet fungerende
formands stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget.

Stk. 5

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og varetager foreningens interesser i en
hver henseende.

§ 8. Konstituering
Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver ordinær generalforsamling med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og pressesekretær.

Stk. 2

Formand, næstformand og kasserer skal være myndige.

Stk. 3

Sekretæren stå for referat af bestyrelse møder og generalforsamlingen.

Stk. 4

Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse over erhvervsdrivende, samt
sørger for opkrævning af erhvervsdrivendes kontingent.

Stk. 5

Pressesekretærens opgaver er, at formidle beslutninger og tiltag til medierne.

§ 9. Regnskab
Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Regnskabet revideres af de generalforsamlinger valgte revisorer.

Stk. 3

Generalforsamlingen vælger hvert år mindst en revisor og mindst en revisor suppleant.

§ 10. Kontingent
Stk. 1

Erhvervsdrivendes kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling og forfalder til
betaling ved udgangen af marts måned, med 14 dages betalingsfrist.

§11 Tegningsret
Stk. 1

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Stk. 2

Ved køb og salg af fast ejendom samt ved investering over 25.000,- dkk tegnes foreningen af
den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3

§ 12. Arbejdsgrupper
Stk. 1

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af bestemte afgrænsede spørgsmål.
Medlemmer til arbejdsgrupperne søges blandt foreningen medlemmer på generalforsamling,
på medlemsmøder eller offentlige møder.

Stk. 2

Bestyrelsen kan godkende medlemmer af arbejdsgrupper, der ikke er medlem af foreningen.

Stk. 3

Såfremt bestyrelsen ikke er repræsenteret i arbejdsgruppen med mindst et medlem, har
arbejdsgruppens formand sæde i bestyrelsen, så længe arbejdsgruppen eksisterer.
Arbejdsgruppens formand har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

§ 13. Æresmedlemmer:
Stk. 1

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der i særlig grad har virket for foreningens
eller dens medlemmers interesser.

Stk. 2

Udnævnelser sker ved enstemmig beslutning af bestyrelsen.

§ 14. Hæftelse:
Stk. 1

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.

§ 15. Vedtægtsændringer
Stk. 1

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
de i generalforsamlingen deltagende medlemmer, stemmer for forslaget.

§ 16. Opløsning
Stk. 1

Foreningen kan kun opløses, såfremt et forslag herom vedtages efter samme regler som i
§15.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens arkiver til det lokalhistoriske arkiv, mens de
øvrige aktiver anvendes til almennyttige formål i Terslev sogn.

§ 17 Ikrafttræden
Stk. 1

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27/2 2018, med ændring d. 20/2
2019 og erstatter alle tidligere vedtægter for Terslev borgerforening og træder i kræft i med
øjeblikkelig virkning.

Stk. 2

Terslev Borger & Erhvervsforening er forpligtet på alle tidligere forpligtigelser som Terslev
Borgerforeninger måtte have.

Bestyrelsen pr. 20/2 2019
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