Liv I Bordings nye byrm
Vedtagter for foreningen

§1 Navn og formal
Stk. 1.
Foreningens navn er “Liv i Bordings nye byrum”. Foreningens hjemsted er kast-Brande kommune.
Stk. 2.

Foreningen har til formI at arbejde for liv og nye traditioner I de nye byrum Bording.
Stk. 3.
Formálet skal søges opnet ved at fremme og støtte aktiviteter som
. inviterer til mere liv i Bordings nye byrum
. udvikies I fIIesskab og samskabelse
. tilgodeser mangfoldighed
. er bredygtige p bade kort og lang sigt
har traditionspotentiale
—

Stk. 4.
Foreningen skal fungere som administrator for midlerne fra Realdania og Ikast-Brande kommune samt
eventuelle andre midler. Herunder skal foreningen foretage uddeling aftilskud i overensstemmelse med
formIet og p grundlag afen prioritering aftilskudsansøgningerjf. §5.

§2 Organisation
Stk.1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som bestr af 5-7 personer, der vIges pa generalforsamlingen for 2 ár
ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er pa vaig hvert ár.
1-2 suppleanter vIges for et r ad gangen.

Der skal tiIstrbes en bred sammenstning af bestyrelsen med relationer til Bordings foreningsliv,
erhvervsliv og institutioner.
Opstillingsberettiget er enhver stemmeberettiget jf. §3 stk. 2.
Der afholdes bestyrelsesmøder 4 gange árligt samt efter behov. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker
skriftligt af formanden med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes referat efter hvert bestyrelsesmøde. Referaterne gøres offentligt tiIgngeIige.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nr mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Enhver beslutning krver stemmeflerhed.
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§3 Generalforsamflng.
Stk1.
Generalforsamling holdes hvert r I marts. Den indkaldes af bestyrelsen med 21 dages varsel ved
annoncering I lokalavis samt opsiag.
Forsiag, der ønskes behandlet p generalforsamlingen, skal skriftligt vre bestyrelsens formand I hnde
senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk.2.
AWe personer, der er fyldt 15 ár, med adresse I Bording og nrmeste omegn har møde og stemmeret.
Personer, der ikke opfylder disse betingelser, men som bestrider en bestyrelsespost I en hervrende
forening har samme rettigheder. Der kan kke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger trffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et evt. forsiag.
Afstemning skal foreg skriftlig, hvis en af de tiIstedevrende Ønsker det.
Ved personvaig, hvor der er foresIet flere end det antal, der skal vIges, foretages altid skriftlig
afstemning. Ved sdanne personvaig anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages
omvalg. Ved fortsat stemmelighed foretages Iodtrkning.
Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes, nr bestyrelsen ønsker det, eller nr mindst 25 af de
stemmeberettigede begrer det skriftligt, med angivelse af hvilke emner der ønskes behandlet.
Ekstraordinr generalforsamling skal varsies som ved ordinr genera Ifo rsamling.
Følgende punkter skal behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

VaIg af dirigent
VaIg af stemmetIIere
Bestyrelsens beretning om det forløbne ár herunder bevilgede tilskud
Foreningens reviderede rsregnskab for det forløbne r
Aktuelle emner til debat
Forslag til afstemning
VaIg af personer til bestyrelsen herunder suppleanter
VaIg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk.3.

Senest 3 uger efter nyvaig til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vIger formand,
sekretr og kasserer. AWe tillidsposter gIder frem til nste generalforsamling. Formand, sekretr og
kasserer skal vre myndige.
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§4 AEndring af vedtgter
Stk1.
Ti! ndring af nrvrende vedtgter krves vedtagelse p en generalforsamling med 2/3 af de pa
generalforsamlingen reprsenterede stemmer.

§5 Beviiling af tilskud
Stk. 1.

Foreningens indtgter I opstartsperioden 2018-2021 bestar affinansiering fra Realdania og kast-Brande
kommune samt eventuelle gayer og tilskud fra anden side.
Tilskud bevilges til ansøgte aktiviteter, der opfylder foreningens formal, og som foregár i eller har
tilknytning til omrádet omfattet af byfornyelsen i Bording I 2010-16. Tilskud kan bevilges til borgere,
foreninger, virksomheder og grupper af personer.
Bevilling af tilskud sker 4 gange árligt ved beslutning pa bestyrelsesmøde og i det omfang, der er midler til
rádighed.
Bestyrelsen vedtager de nrmere retningslinjer for bevilling af tilskud i overensstemmelse med
vedtgterne og foreningens formal.

§6 Arsregnskab og tegningsreg& my.
Stk.1.

Foreningens regnskabsarfølger kalenderaret.
Foreningens regnskab føres af kassereren. Arsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik samt aflgges og underskrives af bestyrelsen. Af arsregnskabet skal fremga en oversigt over
arets bevillinger af tilskud, herunder angivelse af modtagere, og om udbetaling er foretaget.
Arsregnskabet revideres af den valgte revisor. Af revisors pategning pa arsregnskabet skal fremga, at
revisor har kontrolleret aktivernes tilstedevrelse, og at bevillinger af tilskud er sket i overensstemmelse
med bestyrelsens beslutninger.
Senest 14 dage før generalforsamlingen skal det reviderede arsregnskab vre til radighed hos foreningens
kasserer.
Stk.2

Bestyrelsen tegnes af formanden og et andet medlem i forening.
Stk.3.

For de forpligtelser, der pahviler foreningen, hftes alene med foreningens til enhver tid eksisterende
fo rm ue.
Der pahviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig haeftelse for de forpligtelser, der pahviler
foreningen.
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§7 Opløsning
Stk.1.
Til foreningens opløsning krves vedtagelse pa 2 pa hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 del af
de fremmødte stemmer. Ekstraordinr generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter den ordinre
ársforsamling.
I tiIfIde af opløsning returneres ikke uddelte midler fra Realdania og Ikast-Brande kommune til disse.
Foreningens eventuelle øvrige nettoaktiver overdrages til almennyttige lokale foreninger efter den
afsluttende generalforsamlings beslutning.

Vedtaget p stiftende generalforsamling.
Bording, den 31. januar 2018
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