§ 1. Foreningens formål er at virke for udviklingen, trivsel og sammenhold i Skarrild og
omegn.
§ 2. Enhver beboer i Skarrild og omegn kan optages som medlem i foreningen ved betaling af
medlemskontingent.
§ 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling
skal ske med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse i lokalblad. Indkomne forslag skal, for
at komme med på dagsorden, være formanden i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned, skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
§ 4. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
På skift afgår: 1. Lige årstal ...3 medlemmer 2. Ulige årstal ...2 medlemmer.
§ 5. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemning sker
med simpelt stemmeflertal og skal, såfremt blot et medlem udtrykker ønske om det, være
skriftlig.
§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.
§ 7. Vedtægtsændringer kan kun finde sted under en generalforsamling, når forslag er
anmeldt til bestyrelsen og sat på generalforsamlingens dagsorden. Vedtægtsændringer kan
kun vedtages, hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. I tilfælde af at
vedtægtsændringen opnår et flertal, som ikke udgør 2/3 af foreningens medlemmer, skal
forslaget forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen berammer
tidligst 2 uger og senest 4 uger efter. Ved den nye generalforsamling kan forslaget vedtages
ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
§ 8. Foreningens opløsning kan kun ske efter at 3/4 af foreningens medlemmer har besluttet
det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Ved eventuel opløsning anvendes
foreningens midler til velgørende formål i Skarrild og omegn efter den sidst valgte bestyrelses
skøn.

