Vedtægter for foreningen 'MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES'
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er: `MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES`
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Holsted i Vejen Kommune, med postadresse hos forretningsføreren
pt. Kirken Fristedet Co. Med Grund Lov Skal Land Bygges – Kirkegade 26, 9460 Brovst
§2
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at forsvare Danmarks Riges Grundlov af 1953, herunder særligt § 4:
`Den evangelisk-lutherske kirke er Den danske Folkekirke og understøttes som sådan af
staten`.
§3
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedkender sig
nærværende vedtægter.
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves ved påmindelse om indbetaling.
Stk. 3.
Udmeldelse af foreningen kan ske til enhver tid, dog uden at indbetalt kontingent for det
pågældende regnskabsår tilbagebetales. Medlemmer, som taler, skriver eller handler imod
foreningens formål, ekskluderes af foreningen af bestyrelsen. Hvis medlemmer er uenige i
eksklusionen af et medlem, tages sagen op på først kommende generalforsamling. Et
bestyrelsesmedlem kan kun ekskluderes, hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer stemmer herfor.
§4
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved skriftlig (om muligt ved e-mail) indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i restance.
Der kan stemmes ved personligt fremmøde og ved fuldmagt.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens årsberetning.
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Forelæggelse af næste års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Evt.
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen, og skal
indkaldes inden en måned, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
§5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges
formanden for foreningen, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Stk. 2.
3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges herefter på generalforsamlingen i ulige år.
Stk. 3.
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på generalforsamlingen i lige år.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på første
ordinære møde efter valg/nyvalg. Bestyrelsen fastsætter eventuel nødvendig forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes
ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.
§6
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 3.
Revisorpåtegnet revideret regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§7
Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer

§8
Hæftelse
Stk. 1.
Foreningens ejendele, herunder formue tilhører foreningen som juridisk person. Foreningens
medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningen hæfter
med sine ejendele for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer,
herunder bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§9
Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
§ 10
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Mellem de to generalforsamlinger skal
der gå mindst 3 uger.
Stk. 2.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuelt formue/materiels anvendelse, idet
overdragelse ikke må ske til nogen person, men alene til en anden kristelig forening,
selvejende institution eller fond.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. november 2013

