
 

 

 
 

    

  

 

 Blåvand-Ho Borgerforening 

  

Vedtægter for Blåvand-Ho Borgerforening 

vedtaget på Generalforsamling 19. november2018 

  

§ 1. Navn og tilhørsforhold 

Foreningens navn er Blåvand-Ho Borgerforening. Foreningen er stiftet den 16. maj, 1974 og 
har hjemsted i 6857 Blåvand. 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er: 

at samle befolkningen om kulturelt og selskabeligt samvær, 
at bidrage til at udvikle Blåvand og Ho i overensstemmelse med borgernes ønsker og 
interesser, 
at varetage borgernes fælles interesser i forhold til kommunale myndigheder, herunder at 
sikre den nødvendige dialog mellem lokalområdet og byrådet. 

§ 3. Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver myndig person med interesse for Blåvand og Ho. 
Ved foreningens arrangementer kan alle deltage. 

§ 4. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel, ved brev, e-mail eller 
annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. 
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de medlemmer, der har betalt kontingent, enten 
som enkeltmedlem ( 1 stemme ) eller husstandsmedlem ( 2 stemmer ). 

 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 



4. Fastsættelse af næste års kontingent 

5. Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget af formanden senest en uge før 
generalforsamlingen). 

6. Valg 

7. Eventuelt 

Generalforsamlingen vælger: 

En bestyrelse på 5 personer som vælges for 2 år ad gangen, i lige årstal vælges 2 medlemmer 
og i ulige årstal vælges 3 medlemmer. 
2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen. 
2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer 

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem forlanger skriftlig 
afstemning. 
Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af 
medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden, og 
bestyrelsen skal da senest 14 dage efter modtagelsen beramme og indkalde til 
generalforsamlingen. 

§ 5. Foreningens bestyrelse 

Foreningen daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 4). Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 
mindst 2/3 af medlemmerne er mødt. 
Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 
  
§ 6. Vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer eller tilføjelser skal angives som et selvstændigt punkt på 
dagsordenen. 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 

§ 7. Regnskab 

Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. 
Kassereren har ansvaret for, at regnskabet føres efter gældende regler, 
Bestyrelsen kan vælge at lade bogholderi/regnskab udføre af ekstern bogholder/revisor. 

§ 8. Tegningsregel 

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening. 

§ 9. Opløsning 



Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den 
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. 

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Eventuel kapital i foreningen skal i forbindelse med opløsning anvendes i overensstemmelse 
med foreningens formål i henhold til generalforsamlingens beslutning. 

  

Vedtægter besluttet Blåvand, den 19. november 2018 
 

 

 

 

 


