
 

 

Vedtægter for KULTUR- og BORGERHUSET ved HAMMER BAKKER 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Kultur- og Borgerhuset ved Hammer Bakker. 

Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. 

Adressen er Hammervej 88, Grindsted, 9310 Vodskov.  

§ 2. Formål 

Foreningen har et alment nyttigt formål, idet Kultur- og Borgerhuset er et aktivitetssted, der danner 

ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og foreningsvirksomhed samt 

socialt samvær. Kulturhuset iværksætter nye aktiviteter, der i et aktivt og åbent samspil med 

brugerne bidrager til skabelsen af nye udbud af kulturelle eller andre servicetilbud til lokalområdet.    

§ 3. Medlemmer 

Som medlem af foreningen for Kultur- og Borgerhuset kan optages personer og virksomheder, der 

er bosiddende i Aalborg Kommune. Optagelsen sker ved, at der tegnes et indskud på mindst 

_____ kr. Der føres medlems protokol. Medlemmer har ingen ret til nogen del af foreningens 

formue eller udbytte af nogen art.   

 § 4. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamlingen har alle, 

der har tegnet indskud og betalt kontingent.  

Hver adgangsberettiget person har en stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt 

fremmøde.   

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse 

finder sted senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres via dagspressen 

samt ved opslag på Samrådet for Grindsted og Uggerhalnes hjemmeside.  



Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Kassereren fremlægger til generalforsamlingens godkendelse såvel reviderede regnskab som 

budget for det kommende år. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af medlemskontingent. 

6. Valg i henhold til vedtægter 

7. Eventuelt  

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage, før 

generalforsamlingens afholdelse. Alle afstemninger er med almindelig stemmeflerhed, dog med 

undtagelse af vedtægtsændringer. Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot 

en stemmeberettiget ønsker dette.  

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mere 

end 25% af medlemmerne anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig, og der kan kun 

behandles det / de emner, som har givet anledning til afholdelse af den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har 

modtaget anmodning herom og indkalder på samme måde som den ordinære generalforsamling. 

§ 6. Bestyrelsen 

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen 

vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. På 

den første ordinære generalforsamling efter oprettelse af Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker 

afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. 

Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. Der vælges 1 revisor og 1 

revisorsuppleant, der ligeledes er valg hvert år. 

Genvalg kan finde sted på alle poster. 



Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling med 

formand, kasserer og sekretær, udarbejder en forretningsorden og nedsætter eventuelle udvalg. 

Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, ligesom valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til 

økonomisk ansvar eller få del i foreningens eventuelle overskud. 

 

 § 7. Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker. Bestyrelsen indgår 

drifts- og udlejningsaftaler og drager omsorg for, at brug af Kultur- og Borgerhusets faciliteter sker 

med fornøden hensyntagen til de deri interesserede samt i overensstemmelse med foreningens 

formål.  

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for 

påkrævet – dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når mindst 3 nedlemmer er til stede. Der føres underskrevet protokol over alle 

bestyrelsens møder – herunder ligeledes generalforsamlinger.  

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb eller leje af inventar eller driftsmidler. Det 

er ligeledes bestyrelsens opgave at sikre, at nødvendige myndighedsgodkendelser og forsikringer 

foreligger.  

Bestyrelsen medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. Der kan 

ikke udbetales honorar, vederlag eller eventuelle overskudsandele til bestyrelsens medlemmer.    

§ 8. Tegningsret 

Kulturhuset tegnes over for offentlige myndigheder m.v. af formanden og et bestyrelsesmedlem - 

dog således at såfremt der er tale om dispositioner over kr. 10.000,00 skal hele bestyrelsens 

accept foreligge. 

§ 9. Regnskab og revision 

Regnskabet følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab 

omfattende resultatopgørelse og balance. Regnskabsføringen skal være i overensstemmelse med 

almindelige regnskabsprincipper. 



Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Det reviderede 

regnskab skal udleveres til alle stemmeberettigede deltagere på den ordinære generalforsamling. 

§ 10. Vedtægsændringer 

Beslutning om ændring af foreningens vedtægterne forudsætter forhåndsgodkendelse af Aalborg 

Kommune og kan kun træffes af et flertal af fremmødte ved to på hinanden følgende 

generalforsamlinger. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Nærværende vedtægter er ligeledes godkendt af Aalborg Kommune. 

§ 11. Opløsning af foreningen for Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker 

Beslutning om opløsning af foreningen for Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker skal vedtages 

af to tredjedels flertal af fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger og inden for 

60 dage.  

Nettoformuen opgjort på likvidationstidspunktet overgår – efter bestyrelsens anbefaling - til et 

alment nyttigt formål, der ligger inden for foreningens nuværende formål. Anvendelsen af et 

eventuelt overskud ved opløsningen af foreningen forudsætter ligeledes godkendelse af Aalborg 

Kommune. Der kan ikke udbetales midler til enkeltpersoner. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den  

 


