VEDTÆGTER
for
I/S SJELLE FORSAMLINGSHUS
§1
Selskabet er et interessentselskab, og dets navn er ”I/S Sjelle Forsamlingshus”. Selskabets
hjemsted er Sjelle.
§2
Selskabets formål er at stille lokaler i forsamlingshuset til rådighed for kulturelle og selskabelige
forekomster.
§3
Enhver kan med bestyrelsens samtykke optages som interessent i selskabet, mod at tegne en
andel til en pris. Den fastsættes af bestyrelsen. Ved udmeldelse bortfalder medlemmets andel i
selskabets formue og forpligtelse, lige som den tegnede andel ikke refunderes.
§4
Selskabets medlemmer hæfter personligt og solidarisk over for tredjemand for enhver
forpligtelse, selskabet har påtaget sig uanset hvornår og hvorledes den er opstået. Denne
hæftelse kan først gøres gældende, når kravet forgæves er gjort gældende mod selskabets
formue.
§5
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af stemmetællere
Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning
Regnskabet forelægges
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, ellers
når en tredjedel af samtlige interessenter fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen.
§7
Generalforsamlinger, såvel de ordinære som de ekstraordinære, skal indkaldes med mindst 8
dages varsel ved opslag på www.sjelle.dk og i forsamlingshuset.

§8
Generalforsamlingen ledes af den valgte ordstyrer. Protokollen føres af bestyrelsens sekretær.
Hvert medlemskab giver ret til en stemme. Der kan stemmes pr. fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange interessenter, der er mødt, og på
generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal. Dog kan forandringer i nærværende
vedtægter kun ske, når det i bekendtgørelsen om generalforsamlingen udtrykkeligt har været
optaget, at der vil blive fremsat forslag til vedtægtsændringer, og når 2/3 af de ved den først
varslede generalforsamling fremmødte stemmeberettigede interessenter stemmer herfor.
§9
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, som varetager interessentselskabets anliggender.
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt interessenterne ved afstemning på den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen. Hvert år afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Enhver interessent er pligtig til at modtage valg. Dog kan en interessent modsætte sig genvalg,
med mindre der er gået mindst to år siden vedkommende sidst har været bestyrelsesmedlem.
Den ordinære generalforsamling vælger endvidere blandt interessenterne 2 revisorer, som afgår
skiftevis 1 ad gangen efter to års virke. Ligeledes vælger den ordinære generalforsamling
suppleant til bestyrelsen og til revisor. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer og
suppleanter foregår ved skriftlig afstemning mellem samtlige foreslåede kandidater.
§10
Bestyrelsen vælger sin formand blandt sine egne medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede og
deltager i pågældende afstemninger. Beslutninger sker ved simpelt flertal. Til vedtagelse på
bestyrelsesmøder, hvor ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, kræves dog enstemmighed.
§11
Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte selskabet i alle dets anliggender. Dog skal
beslutninger, der involverer mere end 1/4 af selskabets formue, forelægges generalforsamlingen
til vedtagelse eller forkastelse. Selskabet tegnes, herunder ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom, af den samlede bestyrelse.
§12
Bestyrelsen kan antage og afskedige en vært, der skal forestå den daglige drift af
forsamlingshuset. Der oprettes skriftlig kontrakt med værten, hvori bestyrelsen fastsætter
samtlige de vilkår, der skal være gældende mellem selskabet og forsamlingshuset.
§13
Enhver kan leje forsamlingshuset uden vært og kan i så fald benytte huset og beværte med,
hvad der er almindelig skik og brug. Vederlag herfor fastsættes af bestyrelsen.
§14
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og deri indføre, hvad den forhandler på sine
møder og de afgørelser, den træffer. Et mindretals motiverede standpunkt kan forlanges tilført
forhandlingsprotokollen. I samme protokol indføres generalforsamlingens forhandlinger og
beslutninger.

§15
Interessentselskabet kan opløses, når dette besluttes med et flertal herfor på fem sjettedele af de
afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling, der med et varsel på mindst 14 dage er
indkaldt i dette øjemed. I tilfælde af opløsning deles selskabets nettoformue lige mellem
interessenterne, der har været medlem i mere end tre år.
–O–
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 1. november 2016.

