Vedtægter
for
Viborg Borger- og Haandværkerforening
§1.
Foreningens navn er Viborg Borger- og Haandværkerforening.
Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune.
Foreningen er stiftet den 10. april 1854.
§2.
Det er foreningens formål at varetage og fremme borger- og håndværkerstandens
interesser i almindelighed og søge at udbrede almennyttig oplysning blandt
medlemmerne.
Foreningen kan arrangere foredrag, udstillinger, selskabelige sammenkomster og
anden underholdning for medlemmerne med familie samt give de syngende
medlemmer lejlighed til at uddanne deres stemme.
Hvis forholdene tillader det, kan foreningen tildele en påskønnelse for særlige
initiativer i området.
Foreningen forestår administrationen af Viborg Borger- og Haandværkerforenings
Stiftelsesfonds midler samt foreningens øvrige fonde og legater hvis ejendele og
legatmidler finder anvendelse efter individuelle bestemmelser.
§3.
Som aktivt medlem kan optages enhver borger, håndværker og erhvervsdrivende i
området. Foruden foreningens ordinære medlemmer kan tillige optages enker,
kontribuerende damer og æresmedlemmer. Enker efter foreningens medlemmer
beholder, for så vidt de ønsker at blive i foreningen disses rettigheder.
Æresmedlemmer kan kun sådanne blive, der har gjort sig særligt i høj grad fortjent
af foreningen. Deres udnævnelse kan kun finde sted på en generalforsamling efter
forslag fra bestyrelsen og til deres udnævnelse fordres mindst tre fjerdedele af de
afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler intet kontingent, men har dog i enhver
henseende de samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer.
§4.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der ved simpel
stemmeflerhed afgør, om optagelse kan finde sted. Eventuel nægtelse kan indankes
for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til
en 1. oktober.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når den finder, at medlemmet
ved sit forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens afgørelse vedrørende
udelukkelse kan indankes for en generalforsamling. Der kræves 2/3 stemmeflerhed
af de tilstedeværende medlemmer for udelukkelse, for at denne skal have endelig
gyldighed.
§5.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter
bestyrelsens forslag. Samtidig fastsættes kontingent for enker og kontribuerende
damer. Kontingentet opkræves forud. Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30.
september. Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med eet års

kontingent. Restancer på to års kontingent eller derover medfører slettelse. Ved
evt. genoptagelse skal restancerne betales.
§6.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden udgangen
af november måned og indkaldes ved meddelelse i den lokale dags- og ugepresse
med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for foreningen samt fonde og legater forelægges til
godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor samt suppleanter (1 bestyrelsessuppleant
og 1 revisorsuppleant).
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne må, for at blive behandlet på generalforsamlingen,
skriftligt være tilstillet bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.
§7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Afstemninger afgøres almindeligvis ved simpelt stemmeflertal og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, såfremt eet medlem ønsker det.
Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 40 af foreningens medlemmer er mødt på
generalforsamlingen og 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringen.
Ethvert medlem må personligt afgive sin stemme, for at denne skal være gyldig.
Intet medlem kan indvælges i bestyrelsen uden at være til stede på
generalforsamlingen, medmindre skriftligt tilsagn foreligger.
§8.
Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt indkaldes af bestyrelsen med mindst
8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Såfremt 25 medlemmer ønsker
afholdt en ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde
hertil.
§9.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter
generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. De for foreningens
virksomhed nødvendige udvalg nedsættes. Bestyrelsen kan ansætte en sekretær.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen og afgår med henholdsvis 2, 2
og 3 medlemmer pr. år.
Bestyrelsen varetager den administrative myndighed i foreningens anliggender i
overensstemmelse med foreningens formål og interesser under ansvar over for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen tegner foreningen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte, det måtte være nødvendigt.
Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme udslaggivende.
Bestyrelsens forhandlinger indføres i en protokol, som underskrives af samtlige
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
§10.
Revisorerne vælges for 2 år, og hvert år afgår 1 revisor. Der vælges 1
revisorsuppleant.
Revisorerne skal gennemgå alle foreningens bilag og reviderer årsregnskabet i
overensstemmelse med god revisionsskik.
§11.
Foreningens midler anbringes på bedst mulig måde efter bestyrelsens skøn.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
Ved køb salg eller prioritering af fast ejendom tegner bestyrelsen kun foreningen
efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen.
§12.
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
foreningens medlemmer er til stede og hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer stemmer herfor.
Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling til behandling af opløsningen. På den ekstraordinære
generalforsamling kræves blot stemmeflertal af de fremmødte afgivne stemmer.
Afstemningen skal være skriftlig.
Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning overgå til et fond, hvis midler og
udbytte skal anvendes efter beslutning på den opløsende generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 1984.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. december 1984

