Nexø og Omegns Borgerforening
CVR-nr. 31716578

Vedtægter
af
30. marts 2017
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§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nexø og Omegns Borgerforening, i daglig tale “Nexø
Borgerforening”.
Foreningens hjemsted er Nexø, Bornholms Regionskommune.

§2
Formål
Foreningens formål er at varetage byens og borgernes interesser, såvel beboerne
imellem, som over for Bornholms Regionskommune.
Endvidere ved at gå ind i foretagender og ved afholdelse af arrangementer, der
måtte tjene til beboernes gavn, byens forskønnelse samt til trivsel og udvikling for
hele lokalområdet.

§3
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver myndig person med bopæl indenfor postnummer
3730 Nexø.
Optagelse i foreningen kan ske ved indmeldelse via hjemmesiden
www.nexoeborgerforening.dk og indbetaling af kontingent eller ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem.
Medlemmer kan udtræde af foreningen ved et regnskabsårs udløb. Udtrådte
medlemmer har dog intet krav på foreningens midler eller ejendele.
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§4
Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling efter indstilling fra
bestyrelsen.
Kontingent opkræves i januar måned og gælder for et år ad gangen i det indeværende
kalenderår.  Ved indmeldelse midt i et kalenderår opkræves fuldt kontingent.

§5
Generalforsamling

Stk. 1
Generelt
Alle generalforsamlinger skal afholdes i Nexø. Generalforsamlingen indkaldes af
bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal
ske enten ved brev eller mail til alle medlemmerne og ved annoncering i den lokale
dagspresse.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14
dages varsel.
Hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsens formand
fremsætter begæring om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af
dagsordenen, er bestyrelsen pligtig til, senest 14 dage efter begæringens
modtagelse, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
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Stk. 3
Frist for indlevering af forslag
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være afleveret senest 15. februar.

Stk. 4
Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kontingentfastsættelse.
Eventuelt.

Dagsorden med forslag til beslutning skal være tilgængelig for medlemmerne senest
8 dage før afholdelsen - men en dagsorden med vedtægtsændringer skal meddeles
medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5
Valg af dirigent
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder
forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. behandlingsmåden, stemmeafgivelse og
dennes resultater.

Stk. 6
Forslag til behandling
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På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der er optaget på
dagsordenen.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal,
medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

Stk. 7
Ophævelse af foreningen
Ophævelse af foreningen kræver 2/3 af stemmerne på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum og højst 3
måneders mellemrum.
Foreningen kan ikke opløses ved generalforsamlingsbeslutning før evt. lån, som
foreningen har optaget, er fuldstændig indfriet eller afviklet på anden måde.

Stk. 8
Forenings protokol
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en dertil af bestyrelsen autoriseret
protokol. Beslutningerne underskrives af dirigenten og samtlige de på
generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§6
Bestyrelse
Stk. 1
Bestyrelsesmedlemmer
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der skiftevis afgår 3 eller 2 medlemmer.
Alle foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen

5

Kandidater til bestyrelsen kan vælges uden fremmøde, såfremt der foreligger
skriftligt samtykke.
Genvalg kan finde sted.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Bestyrelsens grundlæggende opbygning og beslutningsgang
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand kasserer samt sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Alle vedtagelser i bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen godkender selv sin forretningsorden.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af
samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3
Bemyndigelse
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller
i dennes fravær af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er ansvarlig for disponering af foreningens økonomiske rammer.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.
Alle beslutninger vedrørende køb og salg af fast ejendom samt om optagelse af lån og
pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af alle 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter blandt foreningens medlemmer til tillidsposter i
de udvalg, bestyrelser mv., hvor foreningen skal repræsenteres.

§7
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Regnskab

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisors påtegning.
Regnskabet udfærdiges som god regnskabsskik tilsiger.
Der kan aldrig udbetales udbytte til medlemmerne.

Stk. 2
Revision
Foreningens regnskab revideres af generalforsamlingens valgte revisor, der vælges
for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§8
Foreningens ophør ifølge § 5, stk. 7
Såfremt foreningens opløsning skulle blive vedtaget, må foreningens midler kun blive
brugt i henhold til formålsparagraffen efter generalforsamlingens beslutning.
Foreningens midler og ejendele kan aldrig blive genstand for en deling eller udbetaling
til medlemmerne.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Nexø den 30. marts 2017 og
erstatter således de hidtidige vedtægter af 12. april 2007.
Formand Connie Hundrup
Næstformand Mette Irmelin Munch
Kasserer Rebecca Marx Bendixen
Sekretær Helle Lund-Hansen
Menigt medlem Rosanna Olsen
Revisor Birger Espersen, dirigent
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