Vedtægter
Stenmagle Forsamlingshus a.m.b.a
Sorøvej 31
4295 Stenlille

§1 - Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet i 1937, er med nærværende vedtægter et
andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stenmagle
Forsamlingshus a.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Sorø Kommune.

§2 - Formål
Formålet med Stenmagle Forsamlingshus er, at udleje lokaler til såvel
foreninger som private og kulturelle formål. Enhver der ønsker, at leje
lokalerne skal kunne fremvise et gyldigt andelsbevis.

§3 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad
gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår
henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen
vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§4 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til
generalforsamlingen, såvel ordinære som ekstraordinær sker med mindst 8
dages varsel ved annoncering i lokalavisen.
Indkommende forslag til ordinær generalforsamling skal afgives skriftligt til
formanden inden 1. marts, forslagene skal annonceres ved indkaldelsen.
Tillæg til eller ændringer i selskabets vedtægter kræver 2/3 af de
fremmødte
stemmer,
samt
at
ændringsforslaget
forinden
generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort ved skriftlig
meddelelse.
Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har andelshavere der er fyldt
18 år.
Alle afstemninger om selskabets anliggender afgøres ved almindelig
stemmeflertal af de fremmødte. Hvis det forlanges af formanden eller 10
fremmødte andelshavere skal afstemningen foregå skriftligt.
På generalforsamlingen føres der referat til protokol, som underskrives af
dirigenten.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er flg.:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om det forløbne år ved formanden.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen (kan genvælges).
5. Valg af revisor og suppleant (kan genvælges).
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt

§5 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 10 af andelshavere til bestyrelsen fremsætter
skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder
efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal annonceres i
lokalavisen.

§6 - Stemmeret
Enhver andelshaver, der er fyldt 18 år har i selskabets anliggender en
stemme, der må afgives personligt. Foreninger og institutioner, der har
andele har ligeledes ret til, at afgive en stemme. Disse opgiver selv en
gang årligt, hvem der repræsenterer ved afstemning og meddeler skriftligt
selskabets formand dette.

§7 - Vilkår
Bestyrelsen fastsætter vilkårene for husets benyttelse.
Der må udskænkes spiritus efter tilladelse fra politiet.

§8 - Andelsbeviser
Bestyrelsen fører et ajourført kartotek fra ¼ 1995 over solgte
andelsbeviser. Indehavere af andelsbeviser tegnet før ¼ 1995 vil ved
præsentation blive registreret i det nyoprettet kartotek og vil være lige
gyldige.
Bestyrelsen kan antage vært.

§9 - Regler
Foreninger og private, som ikke overholder selskabets love, vedtægter og
bestyrelsens anordninger efterrettelige, kan af bestyrelsen nægtes adgang til
forsamlingshusets område.

§10 - Tegningsret
Selskabets midler, herunder eventuelt overskud, der ikke findes nødvendig
til den daglige drift, skal indsættes i et pengeinstitut i selskabets navn.
Selskabet tegnes af formanden i forbindelse med kassereren.
For selskabets forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen og
andelshavere ikke hæfter personligt.

§11 - Regnskab
Selskabets regnskab følger kalenderåret.

§12 - Opløsning
Til selskabets opløsning kræves et flertal på ¾ af de fremmødte
andelshavere og opløsningen skal ske på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder selskabets nettoformue de pr. 31.
december året forud registrerede andelshavere. Beløbene udmåles i forhold
til de tegnede andele.

Vedtægterne er ændret i forhold til de oprindelige fra 26. juni 2008
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni
2014

