
VEDTÆGT FOR FORENINGEN SKIBBILD-NØVLING 
FORSAMLINGSHUS 

______________________________________ 

1. Navn og hjemsted.      
 
Foreningens navn: Den selvejende institution Skibbild-Nøvling Forsamlingshus 
Foreningen er hjemmehørende i Skibbild-Nøvling i Herning Kommune. Foreningens 
adresse er Odinsvej 12, 7480 Vildbjerg. 

2. Foreningens formål. 

Er at drive forsamlingshuset til gavn for befolkningen i Skibbild-Nøvling. 

3. Medlemmer.  
 
Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har 
købt et medlemsbevis. Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på 
anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et 
årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat 
medlemskab. 

4. Medlemskab af organisation.  

Foreningen er medlem af Danske Forsamlingshuse. 

5. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i første kvartal.  Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved 
udsendelse af email/brev, opslag i infokasse ved torvet og på sognets hjemmeside.  
Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage 
før. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 
 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. 
4) Indkomne forslag. 
5) Fastsættelse af årskontingent. 
6) Valg af  
    a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i    
         ulige år 2 medlemmer, i lige år 3 medlemmer. 
    b) 1 første- og 1  
        anden bestyrelsessuppleant for 1 år 
    c) 2 revisorer for 1 år 
    d) 1 revisorsuppleant for 1 år. 
8) Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes. 
 
Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder 
det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver 
punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på 
indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.  



6. Tegningsret    
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren. Ved væsentlige 
økonomiske dispositioner af bestyrelsen i fællesskab. 

7. Regnskab 
Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december og senest den 1.februar 
afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Revisorerne skal hvert år i 
februar måned gennemgå det samlede regnskab. Hver af revisorerne har til enhver tid 
adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

8. Hæftelse 

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til 
økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller 
medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som 
efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.  

9. Vedtægtsændringer 

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis 
medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. email/brev med forslagene vedlagt. 
Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. 
Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer 
i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages 
af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja - og 
nejstemmer. 

10. Foreningens opløsning 

Stk 1. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed 
for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr email/brev med 
nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse.  Viser 
dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere 
forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en 
ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med 
almindeligt flertal af summen af de afgivne ja - og nejstemmer.    
        
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder Foreningens formue almennyttige og kulturelle 
formål i Nøvling sogn.  

11. Ikrafttrædelse.    
Denne vedtægt træder i kraft den 23/9 2020 i stedet for den hidtidige vedtægt af 1. 
april 2013.  Med denne ny vedtægt, indtræder Foreningen Skibbild-Nøvling 
Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som 
hidtil har omfattet det identiske selskab Skibbild-Nøvling Forsamlingshus, herunder i 
ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., 
ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets 
hidtidige forpligtelser og gæld.   
 
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet 
den 22/9 2020 
 
    
 


