Vedtægter
for Snogebæk Borgerforening

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn:
Foreningens hjemsted:

Snogebæk Borgerforening, forkortet SB
Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø
Bornholms Regionskommune.
CVR nr: 61 53 60 19
§ 2 – Formål

Foreningens formål er:
- at arbejde for borgerinddragelse og varetage alle fælles interesser i Snogebæk
- at medvirke til bevarelse af Snogebæks miljø og egenart
- at deltage i arbejde omkring kulturelle anliggender
- at arbejde for et godt klima, fællesskab og sammenhold beboerne imellem
§ 3 – Medlemmer
Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Personligt myndige borgere med postadresse i Snogebæk (se bilag 1, afgrænsning af Snogebæk) er
fødte medlemmer.
Medlemmer med postadresse uden for Snogebæk betragtes som interessemedlemmer.
§ 4 – Generalforsamlingen
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgang af april.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel i den lokale presse
med angivelse af tid og sted.

Stk. 3

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dog er det kun medlemmer med postadresse i Snogebæk jf. bilag 1, som har
stemmeret såfremt
- foreningen begæres opløst
- der skal pantsættes eller afhændes fast ejendom
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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Stk. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent og protokolfører
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 6
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Stk. 5

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde skriftligt senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april og lægges
ud på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 7

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Der foretages skriftlig afstemning såfremt èn deltager ønsker det.
Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal bruges, foretages
skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
og skal afholdes, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne, som har postadresse i
Snogebæk jf bilag 1, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for
formanden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med syv dages varsel ved annoncering
i den lokale presse med angivelse af tid, sted og dagsorden. Bestyrelsen er desuden
forpligtet til at indkalde, hvis det besluttes på den ordinære generalforsamling eller
hvis det skriftligt forlanges af mindst 50 af foreningens medlemmer, som har
postadresse i Snogebæk jf. bilag 1.
§ 6 – Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
Der vælges 1-3 suppleanter, som er velkommen til møderne.
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I ulige år vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter
I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter
Alle valg er for to år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant.
Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Formanden – ved fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder, som
indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Møderne afholdes efter behov og
aftales så vidt muligt forlods.
Der kan indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller tre
bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.

Stk. 4

Formanden leder møderne og sørger for, at beslutninger føres til referat, som arkiveres
både digtitalt, pt i Dropbox, og på tryk.

Stk. 5

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori dette eller medlemmets nærmeste
familie har økonomisk eller personlig interesse i sagens udfald.

Stk. 6

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

Stk. 7

Hvert bestyrelsesmedlem kan få godtgjort udlæg til papir, printerpatroner m.v.

§ 7 – Økonomi, regnskab, revision
Stk. 1

Årsregnskab foretages af det valgte revisorfirma og skal være tilendebragt inden den
1. april. Revisor skal være enten registreret eller statsautoriseret.

Stk. 2

Foreningens regnskab føres af kassereren i samarbejde med den valgte revisor.

§ 8 – Tegningsregler
Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.
Prokura kan meddeles.
Ved alle handlinger af væsentlig betydning for foreningen tegnes den af bestyrelsen i
forening.
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St. 2

Kun generalforsamlingen, jf. § 4, kan pantsætte eller afhænde fast ejendom bortset fra
prioritering. Stemmeret har de medlemmer, som har postadresse i Snogebæk jf. bilag
1.
§ 9 – Vedtægtsændringer

Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal, jf. § 4, stk. 7, på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10 – Opløsning

Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer jf. § 3 stemmer for på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
I tilfælde af opløsning fortsætter den siddende bestyrelse, indtil den økonomiske
afvikling af foreningens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler.

Stk. 2

Eventuelle overskydende midler tilfalder initiativer til Snogebæks forskønnelse.
Beslutning om den konkrete anvendelse træffes af bestyrelsen.
§ 11 – Ikrafttræden

Foreningens vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling
6. september 1965 og seneste ændringer fremlagt på generalforsamlingen 26. april.2017
og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. april.2017.
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Bilag 1
Afgrænsning af Snogebæk:
1. Starter grænsen med Krogen (begge sider) – grænsen til Bodilsker er klart afgrænset med en
bom.
2. Nørrevej begge sider (minus Campingplads)
3. Sdr. Landevej (østsiden)
4. Poulskervej mod vest frem til Dueoddevej (kun sydsiden)
5. Hovedgade mod øst fra Dueoddevej begge sider med biveje indtil Smedehjørnet.
6. Smedevej mod syd (begge sider) (forbi Maglekær).
7. Margrethevej (begge sider)
8. Bethesdavej (nordsiden) frem til stranden.
9. Stranden mod nord frem til Krogen
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