Vedtægter for
LEJRE STØTTEFORENING

§1
Foreningens navn er “Lejre Støtteforening”. Foreningen har hjemsted i Allerslev og Rorup Sogne
og er stiftet den 1. marts 1976 som Lejre Idrætsforenings Forældre- og Støtteforening.
§2
Foreningens formål er:
A) at skaffe midler til støtte for børne- og ungdomsarbejdet i foreninger i det i § 1 nævnte
område.
B) at medlemmerne og foreningerne, der modtager støtte, yder aktiv indsats ved
foreningens arrangementer.
§3
Indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet omfatter en husstand.
Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.
Kontingentet opkræves i april måned.
Har et medlem ikke betalt kontingent inden 2 måneder efter første opkrævning, og ej heller
efter påkrav, betragtes medlemmet som udmeldt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelsen skal senest ske 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Indkaldelsen sker pr.
mail til foreningens medlemmer og generalforsamlingen annonceres samtidig på foreningens
hjemmeside og de sociale medier.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde, har alle medlemmer, der har betalt
kontingent. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer
afstemningsmåden. Til ændring af vedtægter og til foreningens opløsning kræves dog skriftlig
afstemning, samt mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Enhver lovlig indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte antal.
Øvrige sager afgøres ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen aflægger beretning.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bestyrelsen fremlægger regnskabet til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. § 6.
Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder anledning dertil og
skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen en motiveret
begæring derom.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som
den ordinære generalforsamling.
§5
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer, der selv fordeler
arbejdet imellem sig og som selv fastsætter sin forretningsorden, herunder etablering og
vedligeholdelse af samarbejdsaftaler med de foreninger, der forventes at modtage støtte.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der er 4 bestyrelsesmedlemmer
på valg hvert år. Bestyrelsen skal føre medlemsprotokol, forhandlingsprotokol samt kassebog.
Den er bemyndiget til at opkræve alle med foreningens drift forbundne indtægter og er
berettiget til at afholde alle forfaldne udgifter. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§6
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen og indeholde driftsregnskab
og statusopgørelse.
Revisionen består af 2 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Revisionen kan
fortage uanmeldt revision og kasseeftersyn efter eget ønske. Endvidere vælges på den ordinære
generalforsamling 1 revisorsuppleant.
§7
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen måtte finde
passende til fremme af § 2, dog således at ekstraordinære bidrag eller andre særlige
arrangementer, som bestyrelsen måtte anse for formålstjenlige, gøres frivillige for
medlemmerne.
§8
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt
generalforsamling.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler komme børne- og ungdomsarbejdet i det i §
1 nævnte område til gode. Formuens placering skal ske på den opløsende generalforsamling.
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Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. februar 1980. Enkelte
justeringer (under § 3 og § 4) er foretaget den 6. april 1994.
Enkelte ændringer i § 5 er foretaget den 10. februar 1997.
Enkelte ændringer i § 4 og § 5 er foretaget den 1. marts 1999.
Ændring i § 4 afsnit 3 er foretaget den 9. marts 2011.
Ændringer i navn samt §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 besluttet den 18. juni 2020.
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