Vedtægter

BULBJERGHJEMMET
§ 1.

Bulbjerghjemmet er en selvejende institution med hjemsted i Thisted Kommune.

§ 2.

Bulbjerghjemmet ejer ejendommen matr. Nr. 61 e i Lild Sogn.

§ 3.

Institutionens formål er – gennem udlejning af fast ejendom:
- at danne ramme for undervisnings - og fritidsoplevelser
- at være mødested for især børn og unge
- at bidrage til øget kontakt mellem børn og unge fra ind - & udland
- at danne ramme for oplevelser for sociale og samfundsmæssige tunge grupper.

§ 4.

Bulbjerghjemmets øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned, indkaldt med mindst 14 dages varsel.
Stemmeret har:
- Bulbjerghjemmets bestyrelse.
- 2 personer fra D.G.I. Nordvests bestyrelse.
- 2 personer fra af hver af de i § 5 nævnte medlemsgrupper a – f.
- Enkeltpersoner, der er medlem.
Det af bestyrelsen fastsætte kontingent skal være indbetalt inden generalforsamlingen, for at man kan opnå
stemmeret.
Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst flg.:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
5. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
- Der vælges på skift 4 personer for 2 år ad gangen i ulige år og 3 personer i lige år.
- Der vælges hvert 2. år 2 suppleanter for 2 år ad gangen.
7. I lige år: Valg af statsautoriseret revisor for 2 år.
8. Evt.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af de tilmeldte foreninger eller enkelt personer,
der har gyldigt medlemskab af Bulbjerghjemmet, og som er over 18 år.

§ 5.

Som medlemmer kan optages:
a. Foreninger medlem af D.G.I.(Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger).
b. Foreninger medlem af specialforbund under D.I.F (Danmark Idrætsforbund).
c. Foreninger medlem af De Danske Skytteforeninger.
d. Spejderklubber under KFUM/K, FDF/FPF samt DDS.
e. Andre almen nyttige foreninger.
f. Andre foreninger i Thisted Kommune.
g. Enkelt personer.
Ethvert ønske om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, førend medlemskabet er fuldgyldigt, og skal
fremgå som værende godkendt i referatet fra et afholdt bestyrelsesmøde.

§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand, sekretær samt kasserer.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 er fremmødt og ved alm. stemmeflertal.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, skal godkendes på 2 på hinanden flg. ekstraordinære
generalforsamlinger max. med 14 dages mellemrum.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent på sit 1. møde hvert år.

§ 7.

Driften muliggøres gennem udlejning af fast ejendom samt ved egne aktiviteter samt ved indtægter fra mulige
sponsorer.

§ 8.

Den på generalforsamlingen valgte statsautoriseret revisor – udarbejder senest 1. marts årsrapporten.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9.

Vedtægtsændringer kan kun ske, når de vedtages på en ordinær generalforsamling, og når 2/3 af de fremmødte,
stemmeberettiget, stemmer for.
Vedtægtsændringerne skal efter flg. endvidere godkendes på en ekstraordinært generalforsamling indkaldt med
mindst 14 dages varsel og afholdt senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling, ligeledes med 2/3 af
de fremmødte, stemmeberettiget, stemmer for ændringerne.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i øvrigt såfremt Bulbjerghjemmets bestyrelse eller ¼ af de indmeldte
foreninger finder det påkrævet. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

§ 11.

Opløsning af den selvejende institution, kræver godkendelse på 2 hinanden flg. ekstraordinære
generalforsamlinger, med mindst 2 måneders mellemrum. Opløsning kræver at 2/3 af de fremmødte,
stemmeberettigede stemmer herfor på begge de ekstraordinære generalforsamlinger.
I perioden indtil opløsning, forvaltes institutionen af 2 valgte likvidatorer.
Institutionens formue skal anvendes i henhold til institutionens formålsparagraf.
Opløsningen samt formuens anvendelse skal godkendes i Familie- & Retsdirektoratet.
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