
§ 1 
Foreningens navn er Øster Hassing Borgerforening. Foreningen er 
upolitisk og dens  formål er at skabe og vedligeholde en levende 
kontakt mellem borgerne samt, i samarbejde med kommunen, at løse 
opgaver på lokalt plan. 
 

§2 
Som medlem af foreningen kan optages enhver borger i Øster Hassing 
og omegn. 
Medlemskabet er betinget af betalt kontingent. Kontingentets størrelse 
fastsættes af bestyrelsen. 
 

§3 
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Foreningen ledes af en 
bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige 
generalforsamling for en periode på 2 år. Bestyrelsen afgår på skift 
med henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Efter første år afgår de 2 sidst 
valgte. Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt en 
revisorsuppleant, alle for 1 år af gangen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

§4 
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Ordinær 
generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. 
Indvarslingen skal ske senest 8 dage før, ved annoncering i det lokale 
blad. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt forelægges bestyrelsen 
senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den, uanset det 
fremmødte antal, er lovligt indvarslet. Alle valg forgår skriftligt. 
Begge ægtefæller har stemmeret. 
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende: 
 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Valg af bestyrelse 
5. Valg af suppleanter 
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Evt. 

 
 

§5 
Ingen er pligtig til at modtage genvalg før efter 2 års forløb, dog 
kan genvalg finde sted. Revisor kan ikke være medlem af 
bestyrelsen. 
 

§6 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 
1/5 af medlemmerne ønsker det. En ekstraordinær 
generalforsamling afholdes senest 3 uger efter en sådan begæring. 
 

§7 
Ændring af foreningens love eller oplæsning foreningen kan ske, 
når forslag herom fremsættes på en generalforsamlings 
dagsorden, og mindst halvdelen af medlemmerne stemmer herfor. 
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan 
forslaget vedtages af over halvdelen af de på en ekstraordinær 
generalforsamling fremmødte medlemmer. Den ekstraordinære 
generalforsamling indvarsles efter reglerne i §4. Ophæves 
foreningen, afgør den pågældende generalforsamling hvorledes en 
eventuel formue skal anvendes. 
 

§8 
Foreningens midler tilvejebringes fortrinsvis ved 
medlemskontingenter. Der kan dog, hvis forholdene skulle gøre 
det nødvendigt, evt. til særlige formål, tilvejebringes midler ved 
indsamlinger og lignende. Disse midler skal anvendes som ved 
tilvejebringelsen angivet. Foreningens medlemmer hæfter 
solidarisk for foreningens forpligtelser. Optagelse af  lån skal 
godkende på en generalforsamling. 
 
 
 
 
                   Således vedtaget på den stiftende generalforsamling  
                                        den 4. april 1978. 
 
 
 
                  Karl Ckr. Skov – Poul Erikesen – Poul Erik Jensen 
                                     Else de Gier – Carl Leck 
 
 

 


