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Vedtægter for 

           
Stiftet den 19. 03. 2014 

 
 
1. Navn. 
Foreningens navn er ”Foreningen Sandvig”. 

 
2. Formål. 
Foreningens formål er, at varetage fælles interesser for borgere og forretningsdrivende i 
Sandvig - såvel lokalt som regionalt - ved at gøre Sandvig til et levende og attraktivt sted 
at besøge, arbejde og bo. Endvidere skal foreningen udvikle medlemmernes lyst til at 
engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 
Således bliver der arrangeret gratis og delvis sponsorerede aktiviteter for voksne og 
børn.  
Foreningen er ikke overskudsgivende og arbejder ikke med gevinst for øje. Evt. overskud 
anvendes udelukkende til foreningens formål. 

 
3. Medlemskab. 
Alle kan optages som medlem af foreningen mod betaling af et årligt kontingent, hvis 
størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der er to kontingentsatser, 
forretningsdrivende og private medlemmer. 
Kontingentindtægter skaber en økonomisk basis for aktiviteter, annoncering samt 
almindelige driftsomkostninger.  

 
4. Generalforsamling. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der holdes ordinær 
generalforsamling hvert år i 1. kvartal. Den ordinære generalforsamling indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel. Det sker skriftligt til medlemmerne, og ved offentliggørelse i 
Rytterknægten, opslag etc. Stemmeret har alle medlemmer, som har betalt kontingent 
inden d. 31/12 i det forgangne regnskabsår. Erhvervskontingent tæller som 2 stemmer.  
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt 
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne 
forslag sendes ud til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
For at fremme debatten på den årlige generalforsamling, forsøges den tilrettelagt på en 
levende måde, der inddrager foreningens medlemmer. 
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5. Dagsorden. 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

 
 Valg af dirigent og referent 
 Bestyrelsens beretning og forslag til arbejdsprogram 
 Regnskabsaflæggelse og forslag til budget 
 Fastsættelse af kontingent 
 Behandling af indkomne forslag 

Valg:   
- Formand i ulige år 
- Kasserer i lige år 
- Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år 
- Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

 Valg af 1 suppleant for en 2-årig periode 
 Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant 
 Eventuelt 

 
6. Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre mere end 1/3 af de fremmødte ønsker 
skriftlig afstemning.  
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. 

 
7. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som 
ønskes behandlet. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de 
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

 
8. Bestyrelse. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindste 7 bestyrelsesmedlemmer; heraf 1 formand 
og 1 kasserer. 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 
periode på 2 år. Formanden i ulige år og kasserer i lige år.  Desuden vælges 3 
bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant for en periode på 2 år. 
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer. 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
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9. Konstituering og arbejdsform. 
Foreningen tegnes af Formand og Kassere i fællesskab. 
Bestyrelsen nedsætter så vidt muligt projektgrupper og udvalg, hvor alle foreningens 
medlemmer kan deltage. 
Bestyrelsen inddrager i størst muligt omfang medlemmerne - og ikke kun ved den årlige 
generalforsamling. 
Foreningens medlemmer kan overvære bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året og er beslutningsdygtig, når mere end 
halvdelen er til stede. Den kan træffe beslutning via fuldmagt. Der tages referat af 
bestyrelsens beslutninger, og referaterne offentliggøres på www.sandvig.info. 

 
10. Regnskab. 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december 
til revisoren, så denne kan have regnskabet klar i rette tid til generalforsamlingen. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 
skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 
Min. kr. 35.000,- afsættes i regnskabet som drift garanti af Sandvig Scenen. 
Driftsregnskab uddeles til foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling. 

 
11. Vedtægtsændringer. 
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 

 
12. Foreningens opløsning. 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før og 
indeholde bestyrelsens begrundelse. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at 
mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget 
kan vedtages,  kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et 
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På 
generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 
forholdes med foreningens formue og evt. ejendom.  
 
 
Underskrevet d. 1/3-2018 af den valgte bestyrelse; 
 


