
§ 1 : Foreningens navn er: Familie og Samfund Roholte 

 

Foreningen er hjemmehørende i Faxe Kommune 

 

§ 2 : Foreningens formål er at arbejde for familiens levevilkår gennem 

forbrugerorienteret, socialt og kulturelt arbejde. Dette kan bl.a. ske ved 

folkeoplysende undervisning, til ved aktivt og engageret at deltage i 

samfundslivet, og ved at styrke den enkeltes almene og faglige indsigt. 

Foreningen er uafhængig af partipolitik og erhvervsinteresser. 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig formålsparagraffen. 

 

§ 3 : Hvert år inden udgangen af april afholdes generalforsamling med 

følgende dagsorden: 

 

1. Valg af stemmetæller og dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forhandling om bestyrelsens beretning. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

til godkendelse.  

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Forslag fra bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg revisor og revisorsuppleanter. 

9. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal af 

bestyrelsen bekendtgøres til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer sker på foreningens generalforsamling. 

Vedtægtsændringer godkendes ved simpelt flertal. 

Indkaldelse til generalforsamling sker senest 8 dage før dennes afholdelse. 

Stedet for generalforsamlingens afholdelse fastsættes af bestyrelsen. 

Overfor det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som 

underskrives af formand og dirigent. 

 

§ 4 :  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af 

bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder 

herom til formanden. Anmodningen skal vedlægges forslag til 

dagsorden, samt motivering for den/de sager, som ønskes behandlet. 

Formanden har pligt til inden 1 måned efter at have modtaget begæring 

om ekstraordinær generalforsamling at indkalde til en sådan med mindst 

8 dages varsel og med angivelse af den fuldstændige dagsorden. 

 

§ 5 : Alle fremmødte medlemmer  er stemmeberettigede. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. Alle valg og beslutninger træffes ved absolut 

flertal undtagen §11. 

 

§ 6 : Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer. 

Dog skal en forening med tilknyttet aftenskole have en bestyrelse på 

mindst 5 medlemmer. 

Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed 

for en plads i bestyrelsen. 

Der vælges mindst 2 suppleanter for bestyrelsen. Valgene gælder for 2 

år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer kan, efter ønske, ske ved skriftlige 

forslag og afstemning. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan fortsætte 

perioden ud, indtræder suppleanten. 

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger og protokollen 

underskrives efter hvert møde af de tilstedeværende. 

 

§ 7 : Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent, som 

meddeles på generalforsamlingen. 

 

 

 



§ 8 : Regnskabsåret følger foreningsåret. 

 

§ 9 : Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgene gælder for 2 år. 

 

§ 10 : Tegningsret: 

Foreningen tegnes af formanden og skolelederen eller foreningens 

kasserer. Er en af disse forhindret, erstattes de af næstformanden eller et 

medlem af bestyrelsen. 

 

§ 11 : Foreningens ophør: 

Foreningens totale ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden 

følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med 

mindst 14 dages mellemrum.  

Vedtagelse om ophør kræver tilslutning af 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. 

 

Ved foreningens ophør kan foreningens midler ikke udloddes til 

medlemmerne, men skal efter beslutning på den sidst afholdte 

generalforsamling anvendes til formål, der fremmer det almennyttige i 

familiens trivsel. 

 

 

        20/4- 2009 

Ovenstående er vedtaget d.    -------------------------- 
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