Vedtægter
for
Foreningen Tybjerghus.
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§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Foreningen Tybjerghus. Foreningen har hjemsted i Næstved kommune.

§ 2. Formål.
Foreningen har til formål at igangsætte, understøtte eller på anden vis fremme og danne rammer for
kulturelle og sociale aktiviteter, som gør Tybjerglille Bakker og omegn til et attraktivt sted at bo,
arbejde og leve.

§ 3. Medlemskab.
Som medlemmer kan optages enhver person, foreningen, institution, virksomhed m.v., der
a) erklærer at ville støtte foreningens formål,
b) betaler det fastsatte årskontingent, og
c) opfylder de forpligtelser, som er pålagt i vedtægterne eller i beslutninger truffet i henhold til
vedtægterne.

§ 4. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer, som ikke er
i kontingentrestance, har møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen. En forening,
institution, virksomhed m.v. betragtes som ét medlem. Et medlem kan på generalforsamlingen lade
sig repræsentere af et andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt. På generalforsamlingen træffes
beslutninger med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer, medmindre andet er
særlig bestemt i disse vedtægter.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned på et af bestyrelsen fastsat
sted i Tybjerglille Bakker og omegn. Indkaldelsen til generalforsamling, der udsendes af bestyrelsen
med mindst 14 dages varsel til medlemmerne pr. elektronisk post og annonceres i Sognebladet, skal
indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse tillige med dagsorden og det
reviderede regnskab. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
4) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
5) Fremlæggelse af forslag til årsbudget og til årskontingent.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af bestyrelsessuppleanter.
9) Valg af revisor.
10) Valg af revisorsuppleant.
11) Eventuelt.
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Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen finder dette
nødvendigt eller mindst 25 medlemmer skriftligt har fremsat krav herom over for bestyrelsen med
angivelse af det punkt, som ønskes behandlet. Indkaldelsen udsendes med 14 dages varsel til
medlemmerne pr. elektronisk post og annonceres i Sognebladet, og skal indeholde oplysning om
dagsorden samt tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år
ad gangen. I lige år vælges mindst 3 og højst 4 medlemmer og i ulige år vælges mindst 2 og højst 3
medlemmer. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant i lige år og 1 bestyrelsessuppleant i ulige år.
Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 2 år. Udtræder et medlem af bestyrelsen
indtræder suppleanten i dennes sted for resten af den 2 årige funktionsperiode.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig for et år ad gangen med en formand, en næstformand, en
kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og træffer beslutning om alle
foreningsanliggender inden for rammerne af disse vedtægter og beslutninger truffet af
generalforsamlingen. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om indgåelse af
lejemål, om optagelse af lån eller om påtagelse af kaution/garanti kan kun træffes af
generalforsamlingen eller af bestyrelsen i enighed i henhold til bemyndigelse fra
generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt stemmeflertal medmindre andet særligt
bestemt i disse vedtægter.

§ 6. Tegning og hæftelse.
I forhold til tredjemand tegnes foreningen af formanden og kasserer i forening. Ingen medlemmer
hæfter for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 7. Indskudskapital.
Efter bemyndigelse fra generalforsamlingen kan bestyrelsen træffe beslutning om at medlemmer og
ikke-medlemmer kan indskyde kapital i foreningen med beløb på min. 1.000 kr. og i et helt antal
1.000 kr. For hvert kapitalindskud på 1.000 kr. udstedes et kapitalindskudsbevis.
Stk. 2. Kapitalindskud indestår i foreningen uforrentet indtil generalforsamlingen træffer
beslutning om hel eller delvis udbetaling af kapitalindskuddet. Ved foreningens opløsning udbetales
kapitalindskuddet fratrukket andel af underskud og gæld.
Stk. 3. Kapitalindskud kan kun anvendes til hel eller delvis finansiering af anskaffelse af fast
ejendom eller tilsvarende vedvarende aktiver eller af forbedringer/istandsættelse af fast ejendom
eller tilsvarende vedvarende aktiver. Kapitalindskud kan ikke anvendes til finansiering af
foreningens drift.
Stk. 4. Likvide kapitalindskudsbeløb skal placeres på særskilt konto i pengeinstitut eller i
stats- eller realkreditobligationer.

§ 8. Regnskab og revision.
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Foreningens regnskabsår omfatter perioden 1.oktober - 30.september. Kassereren varetager
foreningens daglige bogholderi- og regnskabsfunktioner. Likvide beholdninger skal placeres i
pengeinstitut. Bestyrelsen kan træffe beslutning om antagelse af ekstern bistand til udførelse af
bogholderi- og regnskabsopgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen opstiller årsregnskabet, der revideres af den valgte revisor. Bestyrelsen kan
træffe beslutning om antagelse af ekstern bistand til revisionsopgaven.
Stk. 3. Årsregnskabet med revisionspåtegning fremlægges for generalforsamlingen til
godkendelse.

§ 9. Vedtægtsændring.
Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af generalforsamlingen. For at vedtage et forslag til
vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget og at de fremmødte medlemmer udgør mindst 40% af alle foreningens
medlemmer. Opnås mindst 2/3 stemmeflertal for forslaget på generalforsamlingen uden at de
fremmødte medlemmer udgør mindst 40% af alle medlemmer, kan forslaget vedtages på en ny
generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget uanset om
de fremmødte medlemmer udgør mindst 40% af alle medlemmer.
Stk. 2. Ændringer i vedtægterne skal godkendes af Næstved Kommune

§ 10. Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i
formålsparagraffen § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den
konkrete anvendelse af formuen skal besluttes af den opløsende generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutning skal godkendes af Næstved Kommune, så længe foreningen har
gæld til kommunen.

§ 11. Ikrafttræden m.v.
Disse vedtægter træder i kraft straks og har gyldighed fra vedtagelsen.
Stk. 2. På den stiftende generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3
bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årige periode, medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for
en ét årig periode. Ligeledes vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf 1 suppleant vælges for en 2
årig periode, medens 1 suppleant vælges for en ét årig periode.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling i 2010 vælges mindst 3 og højst 5 medlemmer.
Mindst 3 medlemmer vælges for 2 år. Det 4. og 5. bestyrelsesmedlem vælges for henholdsvis 1 år
og 2 år.
Stk. 4. Første regnskabsår efter § 8, stk. 1, 1.punktum omfatter perioden 1.oktober 2010 –
30.september 2011 (regnskabsåret 2010/2011). Tidsrummet 1.januar – 30.september 2010 udgør en
særskilt regnskabsperiode (”overgangs-regnskabsperioden”).
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Stk. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret 1.januar
– 31.december 2009 (regnskabsåret 2009) og for ”overgangs-regnskabsperioden” 1.januar –
30.september 2010 foretages på den ordinære generalforsamling i marts 2011.
oo0oo

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27.februar 2008.
På generalforsamlingen den 23.marts 2010 er bestemmelserne i § 9, stk. 3, og § 10, stk. 3-5 indføjet
i vedtægterne, og formuleringen af § 5, stk. 1, 1. og 2.punktum og § 8, stk.1, 1.punktum ændret.
På generalforsamlingen d. 20. marts 2019 er bestemmelserne i §9 stk. 2 og 3 fjernet og erstattet af
ny stk.2. Desuden indført ny §10. Tidl §10 er samtidig ændret til §11.
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