§1
Foreningens navn er Gjesing og Omegns Beboerforening (GOB)

neralforsamlingen kan fremlægges en skriftlig erklæring om, at
vedkommende er villig til at kandidere, er valgbare.

§2
Som medlem kan optages beboere i Gjesing og omegn, der
er fyldt 18 år. Medlemsskabet er personligt og kan bevares
ved fraflytning. Kontingentet er årligt og fastsættes på generalforsamlingen. Tilflyttere til byen tilbydes gratis medlemskab
fra tilflytningen og frem til 1. april året efter.

På generalforsamlingen har hvert medlem med gyldigt medlemskort 1 stemme. Hvert medlem kan desuden medbringe 1 fuldmagt.

§3
Foreningens formål er at varetage beboernes interesser overfor offentlige myndigheder samt at varetage mere lokale forhold.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 3 uger efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan beslutte at vælge en kasserer, der ikke er en
del af bestyrelsen.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år.
Kun fremmødte medlemmer og medlemmer, fra hvem der på ge-

Alle afstemninger foregår skriftligt og afgøres ved stemmeflertal.
Ved stemmelighed forkastes forslaget.
§5
Den ordinære generalforsamling skal afholdes efter følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Evt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder
det nødvendigt, og/eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender
begæring og motivering til formanden.
§7
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender under ansvar for generalforsamlingen.
Ved køb eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af
den samlede bestyrelse.

§8
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det
nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til
stede.
§9
Forhandlingsprotokol føres ved såvel generalforsamling som ved
bestyrelsesmøder og underskrives hver gang af bestyrelsesmedlemmerne, ved generalforsamlingen ligeledes af dirigenten.
§10
Møder og generalforsamlinger skal indvarsles i lokalpressen senest
8 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
§11
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassebeholdning på over 500 kr indsættes på konto i bank.
§12
Ændringer af foreningens love kan kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
§13
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor på 1. af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 10 dages mellemrum.
Ved 2. generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt.
For eventuelt underskud hæfter medlemmerne solidarisk.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler til lokale velgørende formål.
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