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Vedtægter 
for 

Foreningen Orø Forsamlingshus 
 
 

§ 1 
 
Foreningens navn er Foreningen Orø Forsamlingshus og har 
hjemsted på Orø i Holbæk kommune. 
Foreningens adresse er formandens adresse. 
 
§ 2 
 
Formål: 

 
Foreningens formål er, at drive Orø Forsamlingshus på en for stedet 
og borgerne tilfredsstillende måde.  
Foreningen ejer Orø Forsamlingshus. 
Driften sker i samarbejde med forpagteren, som ansættes af 
bestyrelsen. 
 
§ 3 
 
Medlemskredsen: 
 
Alle med folkeregister adresse- eller sommerhusejere på Orø, som er 
fyldt 18 år, kan blive medlemmer. 
Indmeldelse foregår via foreningens hjemmeside: 
www.orøforsamlingshus.dk. eller ved personlig henvendelse til et 
bestyrelsesmedlem 
 
§ 4 
 
Generalforsamlingen: 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle 
beslutninger vedtages med simpel stemmeflerhed, uanset de 
fremmødtes antal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  
Undtaget herfor er vedtægtsændringer. 
Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på en 
generalforsamling hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er  
 
tilstede og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.  
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Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der afholdes 
ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter med samme 
dagsorden vedr. vedtægter. En sådan indkaldt generalforsamling er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ligesom almindelig 
stemmeflerhed da er afgørende.  
 
Stemmesedler udleveres ud fra medlemslisten. 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Forudsætningen 
for valg er, at man er medlem af foreningen. 
 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år således at: 
 

 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og  
 2 i lige år.  
 2 bestyrelsessuppleanter er på valg skiftevis hvert andet år.  
 ligeledes vælges 2 revisorer, som er på valg skiftevis hvert 

andet år, samt  
 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år. 

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.  

Bestyrelsen træffer selv afgørelse om mødeaktiviteten, dog mindst 1 
gang i kvartalet. 
 
2 medlemmer af bestyrelsen har ret til at forlange et møde afholdt. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til 
stede. 

 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. Hvis 
stemmerne står lige tilkommer det formanden at træffe afgørelse. 
Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand, samt et medlem af 
bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtægter for FORENINGEN ORØ FORSAMLINGSHUS  

- 3 - 

 
§ 5 
 
Ordinær generalforsamling 
 
Afholdes hvert år i februar med mindst følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og af stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Foreningens reviderede regnskab og budget 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4  
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
Alle afstemninger om valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Der kan 
ikke stemmes med fuldmagt. 
 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers 
varsel. Indkaldelse fremsendes via mail til det enkelte medlem samt 
ved opslag på øen.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være hos formanden senest den 15. januar forud for 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 6 

 
Ekstraordinær generalforsamling: 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne forlanger det og 
skriftligt motiverer det forslag, som de ønsker behandlet. Forslaget 
skal være indsendt til formanden 1 (én) måned før den 
ekstraordinære generalforsamling ønskes afholdt. 
 
Forslagene må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens 
formålsparagraf (§ 2). 
 
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 
de fremmødtes antal.  

 
§ 7. 
 
Bestyrelsen kan ikke påtage sig økonomiske forpligtelser, der 
overstiger foreningens formue. Bestyrelsen hæfter aldrig personligt 
for foreningen. 




