
 
Vedtægter for Vitten Borgerforening og Forsamlingshus 

 
 

 
§1 Navn. 
 Foreningens navn er Vitten Borgerforening og Forsamlingshus, beliggende Vittenvej 79, 
8382 Hinnerup i Favrskov kommune. Vitten Borgerforening og Forsamlingshus er dannet 
ved en sammenslutning af Vitten Borger og Idrætsforening og Vitten Forsamlingshus. 
 
 
§2 Formål  
Foreningens formål er følgende: 

• Udvikle og fremme samhørighed og sammenhold i Vitten.  
• Vittens talerør over for kommune, myndigheder og andre interessenter. 
• Drive og opretholde Vitten Forsamlingshus som et attraktivt, lokalt samlingssted, 

hvor der efter behov kan holdes aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig og 
selskabelig art.  

 
 
§3 Medlemmer 
Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 
Medlemskabet er kun gyldigt hvis årskontingentet er betalt. 
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. 
Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. 
Et medlem kan årligt indbetale et større beløb end selve medlemskabskontingentet. Dette 
beløb uanset størrelse giver ikke yderligere indflydelse, men betragtes som ekstra støtte til 
foreningens arbejde. 
 
 
§4 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. april, og indkaldelse sker 
elektronisk med 3 ugers varsel. 
Møde og stemmeberettiget er alle medlemmer der forinden har betalt forfaldent 
kontingent. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. valg af dirigent 
2. formandens beretning 
3. regnskabsaflæggelse 
4. indkomne forslag 
5. valg til bestyrelsen 
6. valg af suppleanter 
7. valg af 2 bilagskontrollanter 
8. eventuelt 
 

  



Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed og håndsoprækning. 
Skriftlig afstemning skal foretages, når blot en af mødedeltagerne ønsker dette. 
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid 
skriftlig afstemning. 
Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde. 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal være til stede for at 
motivere forslaget. 
 
 
§5 Ekstraordinær Generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det 
nødvendigt, og skal afholdes når mindst 10 medlemmer skriftlig fremsætter begrundet 
anmodning til formanden med angivelse af forhandlingsemnet. 
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
 
 
§6 Bestyrelsen 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 6 medlemmer, der konstituerer sig med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær snarest efter generalforsamlingen. I 
umiddelbar forlængelse af konstitueringen udpeger bestyrelsen af dets midte en person 
med særlig fokus på Forsamlingshuset. 
Det står bestyrelsen frit for at supplere sig selv med personer med en særlig viden dog 
uden at disse får stemmeret, repræsentanten for Landsbyrådet er født medlem af 
bestyrelsen uden stemmeret 
Bestyrelsen kan ligeledes foranstalte nedsat ad hoc-udvalg til særlige projekter eller 
aktiviteter. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en toårig periode og 
vælges så de skiftevis er på valg. 
Bestyrelsen har ansvaret for at der føres et medlemskartotek og opkræves kontingent, 
samt fastsætte det årlige kontingent. 
Afgørelser i bestyrelsen træffes ved flertal, hvor over halvdelen af den samlede bestyrelse 
stemmer for. 
Der skrives beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. 
 
 
§7 Økonomi og regnskab  
Regnskabet følger kalenderåret og fremlægges på den ordinære generalforsamling af  
den valgte kasserer. 
I Borgerforeningens regnskab er indeholdt det samlede regnskab samt et delregnskab for 
forsamlingshuset. Begge regnskaber skal godkendes på generalforsamlingen. Det 
kommende års budgetramme skal ligeledes godkendes. 
Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.  
Ud over det årlige indbetalte beløb har medlemmerne ingen økonomiske forpligtigelser 
overfor foreningen.  
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen med budget og regnskab. 
 
 
§8 Tegningsregler og hæftelse 
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.  
Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. 
Kassereren står for foreningens ind/ud betalinger samt indkassering af kontingent. 
  



§9 Vedtægtsændringer 
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 dels flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra generalforsamlingsdatoen som de 
vedtages på. 
 
 
§10 Opløsning 
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til fælles gavn for indbyggerne i 
Vitten sogn. 
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende 
generalforsamling. 
 
 
§11 Ikrafttrædelse 
Denne vedtægt træder i kraft straks og erstatter den hidtidige vedtægt for Vitten 
Forsamlingshus (VF) vedtaget 13.maj 2017 og den hidtidige vedtægt for Vitten Borger og 
Idrætsforening (VBI) vedtaget 4. feb. 2010. 
Med denne nye vedtægt indtræder Vitten Borgerforening og Forsamlingshus i samtlige 
forpligtigelser overfor tredjemand, som VF og VBI har haft, herunder ejendomsretten til 
den faste ejendom, beholdninger, løsøre m. v. ligesom den nye forening med sin faste 
ejendom hæfter for selskabets hidtidige forpligtigelser og gæld.  
Den frivillige forening Vitten Borgerforening og Forsamlingshus fortsætter med VFs bank 
og CVR-nummer. 
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xxxx  


