
Vedtægter for Roager Medborgerhus 
___________________________________________________________________________ 

 

§1. 

Foreningens navn er Roager Medborgerhus. 

 

§2. 

Foreningens hjemsted er Roager, 6760 Ribe, Esbjerg kommune. 

 

§3. 

Foreningens formål er at eje og drive Roager Medborgerhus, der udlejes til kulturelle og festlige formål, samt 

give mulighed for at afholde sociale arrangementer. 

 

§4. 

Alle personer i Roager sogn kan være medlemmer. 

 

Bestyrelsen kan vælge at sælge støttebeviser. 

  

§5. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Roager hvert 

år inden udgangen af marts måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel og offentliggøres på de 

sociale medier samt på Roager Sogns hjemmeside.  

 

Ved indvarsling bekendtgøres, at dagsorden er iflg. vedtægterne. 

 

Ved generalforsamlingen har alle Roager sogns borgere over 18 år én stemme. Der kan kun stemmes ved 

personligt fremmøde. 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling er: 

 

• Valg af dirigent og evt. stemmetæller 

• Formandens beretning 

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

• Indkomne forslag 

• Valg til bestyrelsen  

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

• Valg af revisor 

• Valg af 1 revisorsuppleant 

• Evt. 

 

Enhver borger kan, indtil 8 dage før generalforsamlingen, til formanden skriftlig anmelde forslag eller 

spørgsmål, som vedkommende ønsker behandlet på generalforsamlingen.  

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt denne skønner det fornødent, 

ligesom mindst 25 stemmeberettigede borgere kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

 



I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er givet. 

Indkaldelse sker med minimum 8 dages varsel og bekendtgøres på samme måde, som ved ordinær 

generalforsamling med angivelse af dagsorden. 

 

§6. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 4 i lige år og 3 i 

ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. De afgående medlemmer og suppleanter kan 

genvælges. 

 

Endvidere vælges 2 revisorer, ligeledes for 2 år som afgår skiftevis med 1 i lige år og 1 i ulige år. Derudover 

vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Den afgående revisor og revisorsuppleant kan genvælges. 

 

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, medmindre valg ved håndsoprækning enstemmigt vedtages. 

 

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt 

sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren kan vælges udenfor 

bestyrelsen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.  

 

Ønskes der køb, låneoptagelse, afhændelse eller pantsættelse af fast ejendom, skal dette behandles af 

generalforsamlingen og kræver 2/3 stemmers flertal. Formanden bemyndiges til at følge og underskrive for 

denne beslutning. 

 

Bestyrelsen fastsætter vederlag for udleje af Roager Medborgerhus. 

 

Formanden, og i hans/hendes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Referat af 

bestyrelsens møder og beslutninger fremgår af foreningens protokol.  

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtige når mindst 4 medlemmer er til stede. 

 

§7. 

Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af 

dagsordenen.  

 

Stemmer ikke 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte borgere for vedtægtsændringen, indkaldes til ny 

generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter den første. Beslutningen på denne 2. generalforsamling 

bliver afgørende for så vidt, at halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede borgere, stemmer for 

forslaget. 

 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 

§8. 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på hinanden to følgende generalforsamlinger, 

hvoraf den ene skal være ordinær. 

 

Ved opløsning tilfalder evt. overskydende likviditet velgørende formål, der kan komme borgerne i Roager til 

gode. Generalforsamlingen vedtager, hvorledes overskydende midler fordeles. 

 

 



§9. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

 

 


