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1. 

Foreningens navn er ”Nørholm og omegns Borgerforening” (forkortet NoOB) 

Foreningens geografiske område omfatter Nørholm skoledistrikt (anno 1980) 

Foreningens formål er at varetage områdets- og lokalbefolkningens interesser, såvel 

internt som overfor offentlig myndigheder m.v. 

Foreningen fungerer isamarbejde med områdets øvrige foreninger og 

interessegrupper tillige som Nørholmegnens Samråd. 

 

2. 

Som medlem kan optages enhver myndig person med fast bopæl i området. 

Stemmeret gives først efter 30 dages medlemskab. Medlemmer som har været 

medlem i mindst 5 år, og som overgår til folke- eller invalidepension, har ret til 

kontingentfrihed. 

 

3. 

Udebliver noget medlem med sit medlemsbidrag, slettes vedkommende af 

foreningen. 

 

4. 

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse, der har ret- og pligt til at 

disponere på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og 

generalforsamlingernes vedtagelser. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at der 

afgår skiftevis to det ene år (på ulige år) og tre det følgende. Der vælges 1 suppleant 

for et år af gangen og 2 revisorer, som sidder i 2 år af gangen og afgår på skift. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og 

fastsætter derefter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen holder møder efter behov. Den er beslutningsdygtig når mindst 3 af 

dens medlemmer er til stede. Der føres en forhandlingsprotokol, hvori 

beslutningerne indføres efter hvert møde. 



3 
 

Bestyrelsen fungerer efter aftale med områdets øvrige foreninger og 

interessegrupper tillige som Nørholmegnens samrådsrepræsentanter over for 

kommunen og andre myndigheder. 

 

5. 

Bestyrelsen kan til varetagelse af nærmere definerede opgaver eller funktioner, der 

tjener foreningens formål, nedsætte udvalg. 

Til deltagelse i udvalgsarbejde udpeges som hovedregel medlemmer med særlig 

interesse for- eller kvalifikationer til pågældende arbejde – dog kan der, hvis 

udvalgets kommissorium taler for det, udpeges kvalificerede deltagere uden for 

medlemskredsen. 

Udvalg, der beskæftiger sig med opgaver eller funktioner af vedvarende karakter, 

kan efter vedtagelse af generalforsamlingen gøres til ”permanente udvalg”. 

Deltagere i sådanne udvalg vælges af generalforsamlingen efter regler svarende til 

dem, der gælder for valg til foreningens bestyrelse, og fastsætter herefter selv deres 

forretningsorden. 

 

6. 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle sager afgøres ved 

simpel flertal med undtagelse af foreningens opløsning, nedlæggelse af permanente 

udvalg og ændringer i foreningens vedtægter, hvortil kræves 2/3 stemmeflerhed på 

to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

 

Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden: 

1. Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene. 

2. Kassererens fremlæggelse af regnskab. 

3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. 

4. Valg af revisor. 

5. Valg til deltagelse i permanente udvalg. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag (de skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsaml.). 

8. Eventuelt. 

 

Formanden er ansvarlig for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indvarslingen, 

der skal foretages senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, kan ske ved 

offentlig avertering eller skriftlig meddelelse til medlemmerne. – Ethvert medlem 
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med gyldigt medlemskort har stemmeret. Der kan ikke benyttes nogen form for 

fuldmagt ved stemmeafgivning. 

 

 

 

7. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 30 % af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom til 

bestyrelsen – med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen 

skal bekendtgøres på ansvarlig måde 14 dage før afholdelsen. Når en anmodning om 

ekstraordinær generalforsamling er korrekt, skal denne afholdes senest 8 uger efter 

anmodningen. 

 

8. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden 1. januar – 31. marts. (1. kvartal 

i året). Regnskabet følger kalenderåret og skal være revideret til ordinær 

generalforsamling. 

 

9. 

Ethvert medlem kan bevise sit medlemskab fra den pågældende betalingsmåde. 

Foreningens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Der betales 

ved modtagelse af kontingentopkrævningen. 

 

10. 

Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Opløsningen kan vedtages 

med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer – og opløsningen skal være 

på dagsordenen. Opløses foreningen tilgår dens midler et formål, som 

generalforsamlingen vedtager. 

 

 

Vedtaget på generalforsamling den 28. februar 2013 og ekstraordinær 

generalforsamling den 26. marts 2013. 

 

 


