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Vedtægter for nskubib  

  

§ 1 Navn og hjemsted  

  

Stk. 1. Foreningens navn er: Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening (forkortet nskubib). 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nørre Snede, Ikast-Brande kommune. 

  

§ 2 Formål  

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte Nørre Snede Bibliotek, fastholde og styrke bibliotekskulturen i 

Nørre Snede, Klovborg og Hampen og fremme kulturtilbud og folkeoplysning i dette område.  

  

§ 3 Medlemskab  

Stk. 1. Som medlemmer optages alle, som vil arbejde for foreningens formål.    

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt når 

medlemmet har betalt kontingent. Dette gælder dog ikke på den stiftende generalforsamling.  

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et 

kalenderår.  

  

§ 4 Generalforsamling  

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.   

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned (første 

gang i 2009) og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e-mail/almindelig post og med et 

eventuelt opslag på de sociale medier. 

Stk. 3. Medlemskab er gældende fra generalforsamling til generalforsamling.  

Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:    

1. Valg af dirigent   

2. Formandens beretning   

3. Regnskabsaflæggelse og budget   

4. Valg af 2 stemmetællere   

5. Behandling af indkomne forslag   

6. Fastsættelse af kontingent   

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 1suppleant   

8. Valg af revisor og revisorsuppleant   

9. Eventuelt   

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde 

senest 1 måned forud for udgang af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal 

afholdes.  
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, af de fremmødte medlemmer, 

der anvendes skriftlig afstemning, hvis blot 1 medlem kræver det.  

  

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller et simpelt flertal af 

medlemmerne skriftligt afgiver ønske herom til formanden. I sådanne tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens 

viden.  

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.  

  



Side 2 af 2 

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse  

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3,5 eller 7 medlemmer 

hvoraf 1 medlem eller to årligt er på valg. Suppleanten er på valg hvert år. Revisor og revisorsuppleant 

er ligeledes på valg hvert år. Dette gælder dog ikke første regnskabsår. Bestyrelsen vælger af sin 

midte formand og kasserer og sekretær.    

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens 

beslutninger.  

Stk. 3. Senest 14 dage efter valget afholdes konstituerende møde.  

Stk. 4. Ved stemmelighed i afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.  

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  

Stk. 6. Formanden eller i hans fravær en stedfortræder fra bestyrelsen – indkalder og leder bestyrelsens 

møder. Indkaldelse sker pr. e-mail. Indkaldelse sker når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen 

ønsker det. I sidste tilfælde skal møde afholdes inden 3 uger.  

  

§ 7 Økonomi, regnskab og revision  

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret – det gælder dog ikke første regnskabsår, der går fra 22. 

oktober 2007 til 31. december 2008.  

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.  

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.  

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.  

  

§ 8 Tegningsregler og hæftelse  

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i 

forening. Ved optagelse af lån og ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningens af  

  den samlede bestyrelse.  

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der 

påhviler foreningen.  

  

§ 9 Vedtægtsændringer  

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor 

ændringen fremgår af dagsordenen.  

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.  

  

§ 10 Opløsning  

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte 

medlemmer stemmer for det.  

Stk.2. Beslutning om anvendelse af formuen afgøres af samme generalforsamling indenfor foreningens 

formål.  

  

§ 11 Datering  

Stk. 1. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 22. oktober 2007. 

Stk. 2. Følgende ændringer blev vedtaget på ordinær generalforsamling 20.2.2013: § 4, stk. 2 og stk. 

4 punkt 7 samt § 6 stk. 1. 

Stk. 3. Følgende ændring blev vedtaget på ordinær generalforsamling 8. juni 2021: § 4, stk. 2.  

  


