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Vedtægter 

for 

Ørsted Forsamlingshus 

§ 1 - Navn og hjemsted: 

1. Foreningens navn er Ørsted Forsamlingshus. Dens hjemsted er Ørsted pr. 4622 Havdrup, Roskilde 
Kommune. 

§ 2 - Formål: 

1. Foreningens formål er at fremme, drive, vedligeholde og opretholde Ørsted Forsamlingshus til gavn 
for Ørsted by og omegn. Driften af forsamlingshuset sker fra Foreningens ejendom martr. nr. 33-c 
og 57 Ørsted By og sogn. 

§ 3 – Andelshavere (medlemmer) og -beviser: 

1. Som medlem betragtes alle til hvem der lovligt udstedes andelsbeviser.  
2. Som nye andelshavere/medlemmer optages enhver myndig borger, mod betaling af et gebyr. 

Gebyret fastsættes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. 
3. Ingen andel har særlige rettigheder, og ingen andelshaver/medlem kan afgive mere end en 

stemme. 
4. Andelene kan ikke overdrages til andre. 
5. Andelsbeviserne er ikke omsætningspapirer. Såfremt et andelsbevis er bortkommet, er ejeren 

berettiget til, ved henvendelse til bestyrelsen, at få udstedt nyt andelsbevis. 

§ 4 - Generalforsamling: 

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni. 
3. Bestyrelsen indvarsler ordinær generalforsamling mindst 14 dage før, ved offentliggørelse af opslag 

og/eller ved brev til andelshavere. 
4. Forslag der ønskes behandlet og eventuelt vedtaget på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
5. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Hvis der ved personvalg er foreslået flere, end 

der skal vælges, stemmes normalt skriftligt. Hvis dirigenten skønner det rigtigst, kan han lade andre 
spørgsmål afgøre ved skriftlig afstemning. 

6. Kun andelshavere har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. 
7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som hver er valgt for en toårig periode. I ulige år vælges 4 

bestyrelsesmedlemmer, og i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer. 
8. Der vælges en første- og anden suppleant hver for et år. 
9. Der vælges 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant, hvert for et år. 
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10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis formanden 
modtager en skriftlig begæring herom, som angiver hvad ønskes behandlet. Begæringen skal være 
underskrevet af mindst 20 andelshavere. 

11. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
5. Fremlæggelse af husets takstblad 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af bilagskontrollanter 
10. Valg af bilagskontrollantsuppleant 
11. Eventuelt. 

§ 5 – Bestyrelsen: 

1. Bestyrelsen er bemyndiget til at lede foreningen inden for rammerne af disse vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 

2. Bestyrelsen vælger selv, umiddelbart efter generalforsamlingen, en formand, kasserer, 
næstformand og sekretær. 

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når den er samlet til bestyrelsesmøderne, og når mindst 4 af dens 
7 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen kræver, at mindst 4 medlemmer har stemt for 
dem. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller som det er aftalt, eller hvis 
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det og angiver, hvilke punkter de ønsker behandlet. Der 
føres referat over hvert bestyrelsesmøde. 

4. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder dog uden stemmeret. 
5. Det påhviler bestyrelsen at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets 

aktiviteter og drage omsorg for udlejning og drift. 

§ 6 – Økonomi og regnskab: 

1. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. 
2. For foreningens forpligtelser hæfter andelshaverne/medlemmerne kun med de tegnede 

andelsbeløb. 
3. Foreningens ejendoms-, formue- og gældsforhold skal fremgå af hvert årsregnskabs statusdel. 
4. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved aflevering af regnskab til generalforsamlingen, skal det 

være underskrevet af bilagskontrollant, formand og kassereren. 
5. Alle større økonomiske beslutninger skal vedtages i bestyrelsen. 
6. Beslutninger om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, skal 

vedtages på en generalforsamling. 
7. Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller en af disse sammen med 2 andre 

bestyrelsesmedlemmer. 
8. Bestyrelsen fastsætter takster og gebyrer, disse kan til en hver tid ændres af bestyrelsen ved 

simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen fremlægge 
husets takstblad. 
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§ 7 – Forsamlingshusets anvendelse 

1. Forsamlingshuset må ikke anvendes til aktiviteter, der må kunne anses at kunne skade husets drift 
eller omdømme. 

2. Er der tvivl om en planlagt aktivitets overholdelse af stk. 1, skal spørgsmålet rejses i bestyrelsen og 
afgøres ved flertal i bestyrelsen.  

§ 8 - Vedtægtsændringer: 

1. Disse vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt i 
henhold til §4, stk. 3.  

2. Et forslag om vedtægtsændringer er vedtaget, hvor der afgives flere ja-stemmer end nej-stemmer. 

§ 9 – Foreningen ophør eller fusionering: 

1. Et forslag om Foreningen ophør eller fusion med anden selskab eller forening med almennyttigt 
formål behandles som angivet i §7, idet vedtagelse dog forudsætter, at mindst 2/3 af de 
stemmeafgivende andelshavere har stemt ja. Er der flertal for forslaget, men ikke med 2/3 af 
andelshaverne afgivne stemmer, skal bestyrelsen indvarsle en ny generalforsamling mindst 3 uger 
senere. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis der afgives flere ja-stemmer end 
nej-stemmer. 

2. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelse til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af 
foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Roskilde Kommune. Ved fusion 
med et andet selskab/forening indgår foreningens midler dog i det dermed nyskabte 
selskab/forening. 

§ 10 – Ikrafttræden 

Disse vedtægter træder i kraft fra afslutningen af den generalforsamling, som endelig har vedtaget dem. 

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent.  

De tidligere vedtægter af den 14. november 2007 afløses af disse vedtægter på generalforsamlingen den 1. 

juli 2021.  

 

 

Dirigent  
 
 
 

Referent 

 


