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Vedtægter for
Nordenskov Borger- og Sogneforening.

§ 1:

Foreningens navn og hjemsted.

Stk.  1: Foreningens navn er Nordenskov Borger- og Sogneforening.

Stk.  2: Foreningen dækker Øse Sogn og nærmeste omegn og har hjemsted i Varde Kommune.

§ 2:

Formål.

Stk 1: Nordenskov Borger- og Sogneforening (NBSF) vil i alt sit virke arbejde for, at borgerne
oplever ”det gode landsbyliv”, hvor fællesskab og rummelighed står som nøgleord.
Foreningens vigtigste opgave er, at få alle borgere til at opleve samhørighed og
medejerskab, at involvere så mange som overhovedet muligt i det frivillige arbejde samt
tage medejerskab af de nødvendige beslutninger til det fælles bedste. Foreningen
arbejder både med praktiske forhold i by og på land, forskønnelse, kulturelle projekter,
lokalpolitiske spørgsmål og kontakter til relevante myndigheder.

Foreningen skal endvidere administrere foreningens ejendomme, Kærgårdsvej 10, matr. nr.
2ax, Nordenskov by, Øse - kaldet Nordenskov Lystanlæg og Idrætsplads.

Stk. 3: Foreningens adresse er hos foreningens formand.

§ 3:

Stk 1: Enhver, der bor i Nordenskov og omegn og overholder foreningens vedtægter, kan blive
medlem af foreningen. Medlemsskabet bekræftes hvert år ved betaling af
medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen. Medlemsskabet gælder alle personer på adressen – der skal altså kun betales
et kontingent pr. husstand.

Stk. 2: Ved udtrædelse af foreningen kan intet medlem gøre krav på andel i foreningens formue.

§ 4:

Generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes senest 15. marts hvert år.
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Stk. 3: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og offentliggøres på
foreningens hjemmeside og i relevante medier.

Stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere.

Punkt 3: Generalforsamlingens lovlige indvarsling og dermed beslutningsdygtighed.

Punkt 4: Formandens årsberetning med efterfølgende debat.

Punkt 5: Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og fastsættelse af næste års
kontingent.

Punkt 6: Indkomne forslag.

Punkt 7: Valg til bestyrelsen.

Punkt 8: Valg af suppleanter.

Punkt 9: Valg af revisorer.

Punkt 10: Evt.

§ 5:

Afstemninger ved generalforsamlingen.

Stk. 1: Alle fuldgyldige medlemmer over 18 år har stemmeret.

Stk  2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk 3: Intet medlem har mere end èn stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt mod
fremlæggelse af underskrift. Intet medlem kan repræsentere mere end èn fuldmagt.

Stk. 4: Alle afgørelser sker ved simpelt flertal, hvor intet andet er bestemt (jfr. § 6).

Stk 5: Forslag til og valg af bestyrelse skal ske skriftligt, såfremt blot èt medlem ønsker det.
Enhver kan modtage genvalg.

§ 6:

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.

Stk. 1: Såfremt der til behandling foreligger forslag til opløsning af foreningen eller om
transaktioner, der kan forrykke foreningens økonomiske stilling væsentlig, kan sådanne
forslag kun vedtages, når 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 2: Såfremt der ved generalforsamlingen ikke er tilstrækkelig fremmøde til, at den i stk. 1.
majoritet kan opnås, kan bestyrelsen med henvisning til dette stk. 2 indkalde til ny
generalforsamling med 8 dages varsel og til afholdelse tidligst 14 dage efter og senest 30
dage efter forannævnte generalforsamling. Såfremt forslaget på den indkaldte



3

generalforsamling vedtages med 2/3 af de mødte stemmeberettigede, er forslaget lovligt
vedtaget.

Stk. 3: Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne er først gældende, når de er vedtaget på to på
hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de mødte stemmeberettigede på første
generalforsamling og ved simpelt flertal på den anden generalforsamling. Det forudsættes,
at der i indkaldelsen til generalforsamlingen er givet oplysning om, at et sådant forslag er
fremlagt.

Stk. 4: Opløsning af foreningen kan ikke ske før al gæld er betalt. Eventuel formue skal fordeles til
almennyttige formål i Øse sogn.

§ 7:

Bestyrelsen.

Stk.1; Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således der er tre på
valg i ulige og fire er på valg i lige år.

Stk. 2: Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.

Stk 3: Konstituering: Bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4: Mødefrekvens: Bestyrelsen holder min. et møde pr. måned undtagen i juli og december.

Stk. 5: Afgørelser i bestyrelsen kræver simpelt stemmeflertal og fremmøde af mindst 5
bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6: Bestyrelsen har fuldmagt til at træffe alle bestemmelser vedrørende foreningens
formål og daglige virke jf. § 2. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens
godkendelse optage lån, foretage køb/salg eller pantsætning af foreningens aktiver. Når
generalforsamlingens godkendelse foreligger, er bestyrelsen herefter i den konkrete sag
bemyndiget til at afslutte den pågældende sag med underskrift m.v. af nødvendige
dokumenter – dog kræves hele bestyrelsens underskrifter.

§ 8:

Regnskabet.

Stk 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Kassereren har til opgave at føre en nøjagtig medlemsfortegnelse.

Stk. 3: Kassereren har til opgave at fremlægge et retvisende regnskab gennem et godkendt
bogføringssystem samt sørge for den afsluttende revisions godkendelse.

Stk. 4: Revisionen, der skal varetages af to på generalforsamlingen valgte personer, vælges for 2
år ad gangen, således at der afgår èn hvert år. Der vælges hvert år en suppleant for èt år ad
gangen. De valgte revisorer kan til enhver tid forlange at få stillet regnskabet til rådighed
for uanmeldt revision.



4

§ 9:

Tegningsret.

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden.

Stk 2: Er formanden fraværende på grund af sygdom eller lignende i en længere periode,
indtræder næstformanden midlertidigt som formand.

§ 10:

Ansvar.

Stk 1: I forbindelse med foreningens eventuelle tilbud til medlemmerne om en snerydnings- og
saltningsordning fra 1. nov til 31. marts, kan foreningen ikke drages til ansvar for
glatføreulykker i forbindelse med denne service.  Snerydningspligten påhviler juridisk set
den enkelte grundejer (gælder også udlejningsejendomme).


