VEDTÆGTER
for
Den Selvejende lnstitution FIøng Forsamlingshus
Navn & hjemsted
lnstitutionens navn er " Den Selvejende lnstitution Fløng Forsamlingshus" forkortet til "Fløng Forsamlingshus". Fløng Forsamlingshus tilhører Høje-Taastrup Kommune.
Hjemstedet for Fløng Forsamlingshus er Soderupvej 9, Fløng, 2640 Hedehusene.

Formål

§1.
Foreningens formål er at danne rammen om et aktivt fritids- og kulturliv. Forsamlingshusets bestyrelse skal påse dette, dels i samarbejde med lokale foreninger, dels ved afholdelse af åbne anangementer.

Retningslinjer for brug af Iokalerne

§2.
Borgere skal kunne holde fester og andre ikke-kommercielle arrangementer i lokalerne. Det kan
enten ske ved at købe et arrangement hos bestyreren/forpagteren eller ved at selv at leje lokalerne
og herefter sørge for hele anangementet.
Foreninger der er hjemmehørende i Høje-Taastrup kommune samt anangører af kommercielle indtægtsgivende arrangementer, er forpligtet til at købe arrangementet af bestyrer/forpagter. Lokalerne stilles gratis til rådighed i henhold til kommunens retningslinjer.

Bestyrelsen udarbejder i øvrigt regler for lokalernes benyttelse og drift, herunder regler for fastsættelse af priser samt ordensreglement.

Til at forestå forsamlingshusets daglige drift kan bestyrelsen ansætte en bestyrer/forpagter, hvis
rettigheder og pligter nedfældes i en ansættelseskontrakl/forpagtningsaftale.
Kontrakten skal godkendes af Høje-Taastrup komm une.
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Medlemmer

§3.
Enhver borger med folkeregisteradresse i postdistriK 2640 Hedehusene.

Hæftelse

§4.
Høje Taastrup Kommune hæfter for enhver forpligtelse Fløng Forsamlingshus vedrørende. Den til
enhver tid siddende bestyrelse hæfter i forhold til kommunen. Den til enhver tid værende bestyrer/forpagter hæfter i forhold til bestyrelsen.

Til regulering af ansvarsforholdene omkring kommunalt driftstilskud, drift- og vedligeholdelse af
kommunens ejendom, ansættelse og afskedigelse af bestyrer/forpagter og den daglige bogføring
indgår bestyrelsen en driftsoverenskomst med Høje-Taastrup kommune.

Generalforsamling

§5.
Generalforsamlingen er Fløng Forsamlingshus' højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:
1.

2.
3.

4.
5.

o.
7.

8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget
lndkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens
medlemmer eller 25 af de under § 3 nævnte borgere anmoder om en ekstraordinær generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de forslag, som har givet anledning
til indkaldelsen.

Side

3

lndkaldelse

§6.
Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i dagspressen af bestyrelsen med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. lndkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, herunder forslag til nyvalg, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til nyvalg kan
dog også ske mundtligt på generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har enhver borger, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse opfylder i § 3. Bestyrelsen kan kræve dokumentation herfor.
Hver borger har en stemme. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§7.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger sker
ved simpelt flertal. Dog kræves til forandring af vedtægterne, at2l3 af de fremmødte stemmer for.
Enhver vedtægtsændring skal godkendes af Høje-Taastrup Kommune.

I

Vedrørende dagsordenen pkt. 6, 7, og 9, skal der stemmes på det antal kandidater, der skal
vælges, med den højeste prioritet øverst. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Ved
stemmelighed har den kandidat, med den højeste prioritet fortrinsret,

Dirigent

§8.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Sekretæren skriver protokollat for det på generalforsamlingen skete. Protokollatet underskrives af
dirigenten. Protokollen giver fuldt bevis for det skete.
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Bestyrelse & foreningens ledelse

§s.
Fløng Forsamlingshus ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på minimum 3 personer
og op til 5 personer. Medlemmerne skal opfylde betingelsen for medlemsrab i § 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem uden portefølje.
Valgene gælder normalt for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke være på valg samme
år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen holder møde efter behov. Bestyrelsen fastlægger selv sin dagsorden.
Valgbare til bestyrelsen er de under § 3 nævnte borgere, der har folkeregisteradresse på datoen
for valget.

Tegningsret
§ {0.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele
kassereren prokura.

Bogholderi & regnskab
§ {1.
Over Fløng Forsamlingshus drift føres et udførligt bogholderi. Midlerne hensættes på en bankkonto
i husets navn i anerkendt pengeinstitut.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling ligge til gennemsyn i forsamlingshuset.
Såfremt årsregnskabet udviser overskud, overføres dette til næste års regnskab.

Senest 14 dage efter den afholdte generalforsamling indsender bestyrelsen følgende
Taastrup kommune:

1.

Revideret regnskab for det foregående år.

til

Høje-
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2.
3.

Forslag til budget for det kommende år
Koftfatet skriftiig beretning fra det foregående år samt en motivering for budgetforslaget for
det kommende år.

Revision
§ 12.
Generalforsamlingen vælger en registreret revisor til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre
revisionsprotokol.
Det reviderede, underskrevne regnskab samt forslag til budget omdeles på generalforsamlingen.

Opløsning
§ 13.
Opløsning af Den Selvejende lnstitution Fløng Forsamlingshus kan alene ske ved beslutning af
Høje-Taastrup Kommune.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, tilgår den resterende formue kommunen.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 19. september 2016

Fløng, den 19. september 2016
Bestyrelsen

