
VEDTÆGTER                                                                                                                    Vorupør Borgerforening                                                                                               

§ 1 FORMÅL 
Foreningens formål er at varetage Vorupør borgernes interesser, samt at styrke samhørigheden mellem borgerne. 
Foreningen skal foretage og medvirke til tiltag og aktiviteter, der ved deres gennemførsel direkte og/eller indirekte 
støtter en bæredygtig udvikling i og omkring Vorupør; med respekt for naturen og kulturarven i og omkring byen. 
Foreningen vil understøtte udviklingen af Vorupør som et aktivt, levende og attraktivt sted at søge hen som 
fastboende såvel som turist. 
 
§ 2 MEDLEMSKAB 
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder og andre der vil støtte foreningen. 
 
§ 3 GENERALFORSAMLING 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har hvert medlem med 
1 stemme. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes efter begæring, når et flertal af bestyrelsen eller 1/10 del af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, 
og anmodningen er udførligt motiveret. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger bekendtgøres ved 
den på stedet sædvanlige måde. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal bl.a. omfatte: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af 3 stemmetællere 
3.  Formandens beretning 
4.  Aflæggelse af regnskabet 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 
6.  Behandling af forslag, der er indleveret til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen,   
     ledsaget af en skriftlig udførlig motivering. 
7.  Evt. 

Beslutninger tages efter simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 6.  
Uden stemmeret, kan andre indkaldes til deltagelse i en generalforsamling og få ordet angående foreliggende 
spørgsmål.  
 
§ 4 BESTYRELSEN 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Medlemmerne vælges af den årlige generalforsamling for 
3 år ad gangen, således at der aldrig skiftes mere end 2 medlemmer samtidigt. Bestyrelsen konstituerer sig med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Uden stemmeret kan 
andre indkaldes til deltagelse i bestyrelsesmøder og få ordet, angående foreliggende spørgsmål. 
 
§ 5 KONTINGENT OG REGNSKAB 
Medlemskontingent for det følgende år, vedtages af generalforsamlingen, efter indstilling af bestyrelsen. 
Foreningens midler administreres og varetages af bestyrelsen, under regnskab og ansvar for generalforsamlingen. 
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts det følgende år. Regnskabet afleveres af kassereren senest 10. 
april og skal være revideret senest d. 20. april. Det revideres af 2 revisorer, der vælges udenfor bestyrelsen, skiftevis 
for 2 år ad gangen. 
 
§ 6 LOVÆNDRINGER OG FORENINGENS OPHÆVELSE 
Ændring af lovene kan kun foretages med ¾ majoritet af de på generalforsamlingen mødte medlemmer, og kun for 
så vidt disse udgør 1/5 af medlemmerne. I bekendtgørelsen om generalforsamlingen skal udtrykkelig nævnes, at 
lovændringer skal foretages. Er den første generalforsamling ikke beslutningsdygtig, afholdes en ny, som kan afgøre 
sagen ved simpel stemmeflerhed. 
Beslutning om foreningens ophævelse sker efter de for ændringer i foreningens love foreskrevne regler, idet 
beslutning dog kun kan tages på en i dette øjemed specielt indvarslet generalforsamling, ligesom der skal hengå 8 
dage mellem den første og anden generalforsamling, hvis den første ikke er beslutningsdygtig. 
Den generalforsamling, som træffer bestemmelse om foreningens opløsning, tager samtidig bestemmelse om 
anvendelse af foreningens midler. 

                             Vorupør, den 17. april 2008 (udvidet formålsparagraf) 


