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V E D T Æ G T E R 

for 

Klittens Borgerforening 

 

1. Foreningens navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er ”Klittens Borgerforening”. 

1.2 Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 

2. Foreningens formål 

2.1 Foreningens formål er at virke for og varetage medlemmernes interesser i lokalområdet, 

herunder kulturelle, sportslige og almenvelgørende formål. 

3. Jubilæumskonto 

3.1 Foreningen opretholder – så længe midler haves – en jubilæumskonto med henblik på 

Hvide Sandes 100 års jubilæum den 30. august 2031. Der indbetales til denne konto et 

beløb pr. medlem pro anno – godkendt af generalforsamlingen – samt mindst 10% af 

dækningsbidrag 1 i regnskabet for foreningen. 

3.2 Jubilæumskontoens midler deponeres i et lokalt pengeinstitut til bedst mulig forrent-

ning, dog må op til 20% af kontoens indestående investeres i aktier i lokale pengeinsti-

tutter. Jubilæumskontoen administreres af formand, kasserer og sekretær. Jubilæums-

kontoens reviderede regnskab skal forelægges og godkendes af den årlige generalfor-

samling. Foreningens 2 revisorer er samtidig revisoransvarlig for jubilæumskontoen. 

3.3 Ifald Klittens Borgerforening opløses inden 2031, overgår jubilæumskontoens indestå-

ende til det lokale pengeinstitut, der bemyndiges til at forvalte midlerne indtil jubilæ-

umsåret, hvor midlerne kommer til udbetaling til jubilæumsarrangør. 

4. Medlemskreds og optagelse af nye medlemmer 

4.1 Som medlem af kan optages enhver, herunder erhvervsvirksomheder og foreninger, der 

har interesse i lokale forhold tilknyttet Hvide Sande, Klitten og Holmsland. 

4.2 Indmeldelse sker ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til foreningens formand eller 

ved betaling af kontingent. 
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4.3 Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det på-

gældende regnskabsårs udløb. 

4.4 Eksklusion kan finde sted, når særlige grunde taler herfor, og når 2/3 af generalforsam-

lingen godkender den. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for med-

lemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning. 

4.5 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalfor-

samlingen og indbetales til foreningen senest l. januar. 

4.6 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formåls-

bestemmelse og berettiget til at deltage i foreningens arrangementer m.v.. 

5. Betingelser for ydelse af støtte 

5.1 Foreninger og personer, der er medlem af Klittens Borgerforening, kan ansøge forenin-

gen om midler til projekter, hvis indhold og formål først og fremmest er at fremme fæl-

lesskabet på tværs af samfundsmæssige og kulturelle skel i lokalområdet. Ansøgningen 

skal indeholde en kort beskrivelse af indhold, formål, tidsplan og budget for projektets 

gennemførelse. 

5.2 Efter gennemførelse fremsender den støttemodtagende en kort økonomisk redegørelse 

til foreningen v/kassereren. 

5.3 Midler uddeles efter princippet ”hjælp til selvhjælp”. 

5.4 Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at ansøger sammen med ansøgningen til-

kendegiver ulønnet at ville deltage i afviklingen af foreningens arrangementer. 

5.5 Der kan ikke ydes støtte til almindelig driftsformål. 

5.6 Ansøgningsfrister offentliggøres samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsam-

ling. 

5.7 Støttens størrelse fastsættes af bestyrelsen og kan p.t. maximalt udgøre kr. 10.000,00 

pr. projekt. 

6. Bestyrelse 

6.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på gene-

ralforsamlingen. 

6.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i 

lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen 

sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

6.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når forman-

den finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder 

sted skriftligt med angivelse af dagsorden. 
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6.4 Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller 

af næstformanden og referenten. 

6.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdyg-

tig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den 

fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

6.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg. 

7. Generalforsamlingen 

7.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar. 

7.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal ind-

kaldes, når mindst l/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med 

angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 

uger efter modtagelsen af begæringen herom.  

7.4 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med l4 dages varsel på forenin-

gens hjemmeside, samt pr. mail til de medlemmer der til foreningen har oplyst deres 

mailadresse. 

7.5 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt medlems-

bevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. 

7.6 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle mødeberettigede medlemmer. 

7.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent, herunder godkendelse af den andel heraf, der skal 

indsættes på jubilæumskonto. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

8. Eventuelt. 

7.8 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre an-

det følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. 

7.9 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer 

ønsker det. 
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7.10 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet med-

lem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. 

7.11 Forslag fra medlemmerne, der ønskes til afstemning uden for dagsordenen, må være 

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

8. Regnskabsforhold 

8.1 Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 

8.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, valgt 

på seneste ordinære generalforsamling. 

8.3 De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i forenin-

gens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på even-

tuelle uregelmæssigheder i så henseende. 

8.4 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler foreningens regninger. Kasse-

reren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens 

øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens års-

regnskab. 

8.5 Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgif-

ter, skal anbringes i pengeinstitut. 

9. Tegning 

9.1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.  

9.2 Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrel-

se. 

9.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen 

påhvilende forpligtelser. 

10. Vedtægtsændringer 

10.1 Til ændring af disse vedtægter kræves at 2/3 af de fremmødte til generalforsamlingen 

stemmer for ændringerne.  

11. Likvidation og fusion 

11.1 Til foreningens opløsning eller fusion kræves vedtagelse på en generalforsamling med 

2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen 

berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedta-

ges med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

11.2 Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue efter den opløsende generalfor-

samlings beslutning til alment velgørende formål, primært i foreningens virkeområde. 


