
 

Vedtægter for Landsbyklyngen Sydvest Salling 
 
§ 1. Navn og hjemsted 
 
Stk. 1. Foreningens navn er Landsbyklyngen Sydvest Salling, s��et den 11. juni 2018. 
Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i lokalområdet Sydvest Salling. 
Stk. 3. Foreningens CVR-nr.: 39794551. 
 
§ 2. Formål 
 
Stk. 1. Landsbyklyngen Sydvest Salling har �l formål at fremme en posi�v udvikling i Sydvest Salling. 
Stk. 2. De�e sker gennem koordinering, konstruk�v kommunika�on, synliggørelse og iværksæ�else 
af udviklende ini�a�ver. 
Stk. 3. De�e sker også ved vedligeholdelse af en hjemmeside for Landsbyklyngen Sydvest Salling, 
lave PR og fundraising. 
Stk. 4. Foreningen har ingen beføjelser i forhold �l foreninger i klyngeområdet. 
 
§ 3 Medlemskab 
 
Stk. 1. Foreningens medlemmer er Vejby Forsamlingshus, Håsum-Ramsing Borgerforening, 
Håsumhus og Lem Borgerforening og Samlingshus, der tegner de respek�ve sogne i 
klyngesamarbejdet. 
 
§ 4 Kontingent 
 
Stk. 1. Hvis foreningen skal opkræve kon�ngent, skal det vedtages på generalforsamlingen.  
Stk. 2. Hvis der opkræves kon�ngent, opkræves det i forholdet 1 �l Håsumhus og Vejby 
Forsamlingshus og 2 �l Håsum-Ramsing Borgerforening og Lem Borgerforening. 
 
§ 5. Styregruppen 
 
Stk. 1. Medlemmerne udpeger op �l 3 repræsentanter for hvert �lslu�et medlem. 
Stk. 2. Medlemmerne skal meddele, hvem der er repræsentanter for medlemmet, ved 
skri�lig/elektronisk meddelelse �l sekretæren, der registrerer de�e. 
Stk. 3. Medlemmerne kan �l enhver �d udski�e deres repræsentanter. 
Stk. 4. Disse repræsentanter udgør styregruppen. 
Stk. 5. Skive Kommune har 1 plads uden stemmeret i styregruppen. 
 
§ 6. Generalforsamling 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Generalforsamlingen er sammensat af styregruppen. 
Stk. 3. Foreningen a�older generalforsamling i marts måned. 
Stk. 4. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved skri�lig/elektronisk meddelelse og 
fremsendelse af dagsorden og regnskab �l repræsentanter og medlemmernes formænd mindst 
3 uger forinden. 

 



 

Stk. 5. Styregruppens forslag �l dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
- Valg af dirigent og referent 
- Styregruppens årsberetning 
- Godkendelse af revideret regnskab 
- Godkendelse af styregruppens forslag �l fastsæ�else af kon�ngent 
- Indkomne forslag 
- Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (disse må ikke være medlemmer af styregruppen) 
- Eventuelt 

Stk. 6. Hvert medlem udpeger forud for generalforsamlingen deres forslag �l revisor. De to 
revisorer med flest stemmer på generalforsamlingen bliver valgt. De to øvrige er 1. og 2. suppleant 
i henhold �l antal stemmer. 
Stk. 7. Forslag, som ønskes behandlet, skal indgives skri�ligt �l styregruppens formand mindst 
2 uger forud for generalforsamlingen. Ved indkomne forslag skal endelig dagsorden udsendes �l 
alle repræsentanter samt medlemmernes formænd mindst 1 uge forud for mødet. 
Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdyg�g, når mindst halvdelen af repræsentanterne er �l 
stede, og når alle medlemmer er repræsenteret. 
Stk. 9. Hver repræsentant har én stemme. 
Stk. 10. Afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed, bortset fra ændringer af vedtægt og 
opløsning af foreningen, jf. § 11 og 13. 
Stk. 11. Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigent eller en repræsentant 
forlanger det, skal afstemning ske skri�ligt. 
Stk. 12. Generalforsamlingen er åben for alle foreninger, ins�tu�oner, virksomheder og personer i 
Sydvest Salling, men stemmeret har alene repræsentanter. 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling a�oldes, når styregruppen skønner det påkrævet eller 
mindst 1 medlem begærer det. 
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal a�oldes senest 4 uger e�er en sådan begæring 
og skal så vidt muligt varsles som for en ordinær generalforsamling. 
 
§ 8. Foreningens daglige ledelse 
 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af styregruppen. 
Stk. 2. Styregruppen kons�tuerer sig selv umiddelbart e�er den årlige generalforsamling med 
formand, næs�ormand, kasserer og sekretær, så de så vidt muligt kommer fra hvert deres sogn. 
Styregruppen kan omkons�tuere sig e�er behov. 
Stk. 3. Styregruppen vedtager selv sin forretningsorden. 
Stk. 4. Styregruppen nedsæ�er en PR-gruppe og en fundraisinggruppe. 
Stk. 5. Styregruppen kan nedsæ�e projektgrupper e�er behov �l at varetage udviklingsopgaver og 
afvikling af konkrete arrangementer og ini�a�ver. 
Stk. 6. Projektgrupper indbydes �l styregruppemøder uden stemmeret. 
Stk. 7. Der laves referater af møder, der offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
Stk. 8. Styregruppens møder er åbne for alle foreninger, ins�tu�oner, virksomheder og personer i 
Sydvest Salling, men stemmeret har alene repræsentanter. 
 
  

 



 

§ 9. Økonomi, regnskab og revision 
 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Styregruppen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
 
§ 10. Tegningsregler og hæftelse 
 
Stk. 1. Foreningen tegnes udad�l ved underskri� af formanden og kassereren i forening. Ved 
optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede 
styregruppe. 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæ�else for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 
Stk. 3. Der påhviler ikke medlemmernes repræsentanter nogen personlig hæ�else for de 
forplig�gelser, der påhviler foreningen. 
 
§ 11. Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kra� med virkning fra den generalforsamling, de vedtages 
på. 
 
§ 12. Udmeldelse 

 
Stk. 1. Et medlem kan vælge at udtræde af foreningen �l en generalforsamling. 
Stk. 2. Udmeldelse sker ved en vedtægtsændring, hvor medlemmet skrives ud af vedtægterne. 
Stk. 3. Øvrige medlemmer kan ikke stemme imod denne vedtægtsændring. 
Stk. 4. Ved udmeldelse medtager man ikke sin formueandel. 
 
§ 13. Opløsning 
 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved 2/3 flertal på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Stk. 2. Foreningens formue skal i �lfælde af opløsning overgå �l medlemsforeninger e�er de 
forholdstal, medlemmerne betaler kon�ngent e�er. 
 
§ 14. Datering 
 
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2019. 
 
 

Dirigentens underskri�: __________________________ 

 


