
 

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 

                          LYNGE SOGNS FORSAMLINGSHUS 

 
 § 1   Institutionens navn er LYNGE FORSAMLINGSHUS.    

Dens hjemsted er Topshøjvej 2, Lynge, 4180 Sorø, og den er 
selvejende.   

 § 2   Institutionens formål er at drive Lynge Forsamlingshus i     
Lynge og derved give beboerne, primært i sognet, et lokale til 
selskabeligt samvær, møder, udstillinger og andre kulturelle og 
folkelige aktiviteter.   

 § 3   Som medlemmer kan optages personer, der er interesseret i     
institutionens arbejde. Hvert medlem indbetaler ved optagelsen et 
medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes på hvert års 
generalforsamling. Medlemsbidraget betales en gang for alle. For 
betalt medlemsbidrag udstedes et medlemsbevis.    
Medlemsbidrag for er fastsat til kr. 100,00.    
Alle lejere af huset skal have medlemsbevis. Medlemmerne har 
ingen andel i institutionens formue eller evt. overskud, der alene 
tilfalder institutionen. De hæfter ej heller for institutionens gæld eller 
driftsunderskud.    
Alene medlemsbevis giver adgang til at stemme på institutionens 
generalforsamling. Medlemsbeviset skal medbringes ved hver 
generalforsamling, eller bestyrelsens flertal skal acceptere, at 
vedkommende er medlem, for at stemmeret kan opnås.   

§ 4   For så vidt der ved institutionens drift efter afskrivning fremkommer 
overskud, der ikke er medgået til udligning af underskud fra tidligere 
år eller til henlæggelse til dækning af underskud, kan det anvendes 
til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af 
bestående bygninger.  De til institutionens hørende midler skal 
indsættes på bank eller sparekassebog lydende på institutionens 
navn eller anbringes i sådanne værdipapirer i hvilke umyndiges 
midler kan anbringes.   

 § 5   Tilsvarende institutionens medlemmer, jfr. §3, 
hæfter bestyrelsen ej heller personligt for evt. underskud.    
Kopi af vedtægter skal udleveres til de med foreningen 
kontraherede.   

  
 
 
 



 
 
 § 6  Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.  

Spørgsmål om vedtægtsændringer og salg af ejendom skal 
vedtages af generalforsamlingen. Beslutninger på 
generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. En 
beslutning om institutionens opløsning er dog kun gyldig, 
såfremt mindst 2/3 af medlemmerne giver møde på 
generalforsamlingen, og der ved almindeligt stemmeflertal 
stemmes for opløsning. Forslaget om institutionens op-   
løsning skal vedtages af 2 på hinanden følgende   
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages 
mellemrum.    
Fremmøder ikke til ovennævnte 2 generalforsamlinger mindst 
2/3 af medlemmerne, indkaldes ligeledes med 14 dages varsel 
til en 3. generalforsamling. De ved denne generalforsamling 
fremmødte afgør ved simpel stemmeflertal, hvorvidt institu-   
tionen skal opløses, eller på hvilke vilkår den skal videreføres.    
I tilfælde af opløsning træffer den besluttende generalforsamling 
beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under 
alle omstændigheder skal anvendes til fremme af kulturelle,   
idrætslige og folkelige formål i Lynge sogn.    

 § 7                Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang.    
Hver adgangsberettiget medlem over 18 år, og som har været 
medlem mindst 2 måneder, har en stemme uanset antal af 
medlemsbeviser, den pågældende måtte være i besiddelse af.    
Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse og f.eks. 
ikke ved fuldmagt.    
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i 
mindst 1 lokalavis og med mindst 8 dages varsel. Dagorden 
angives i bekendtgørelsen.   

 § 8   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts    
måned. Dagsorden skal mindst omfatte følgende:     

1. Valg af dirigent    
2. Årsberetningen aflægges til godkendelse    
3. Regnskabet forelægges til godkendelse    
4. Indkomne forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på 

den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til 
bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.    

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen    
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen    
7. Valg af revisor    
8. Valg af revisorsuppleanter    
9. Eventuelt.   

 
 § 9   Ekstraordinær generalforsamling afholdes når     

bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 25 
medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter 
anmodning herom.   

 



 

 

§ 10   Institutionen ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, 
der vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis hvert 
andet år afgår 2 og 3 medlemmer. Efter den første toårige 
periode afgår ved lodtrækning   3 medlemmer. De resterende 2 
medlemmer vil således blive siddende i alt 3 år, før de afgår.   

 § 11   Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og    
kasserer. Bestyrelsen kan vælge kasserer uden for bestyrelsen, 
dog skal den valgte være medlem af huset. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 
Den beslutning afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.    
Bestyrelsen sørger for vedligeholdelsen af forsamlingshuset og tager 
initiativ overfor generalforsamlingen til fornyelser eller udvidelser, 
ansætter og afskediger værtsfolk og fastsætter lejen til de forskellige 
anvendelser af forsamlingshuset.    
Pantsætning af institutionens ejendele kan kun foretages af 
bestyrelsen efter forudgående generalforsamlingsbeslutning med 
almindeligt flertal. Over det på bestyrelsesmøderne og 
generalforsamlingerne passerede, føres protokol, der underskrives 
af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde, 
når formanden eller mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet.   

 § 12   Institutionens regnskabsår går fra 1/1-31/12.   

 § 13   På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter    
til bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer og 2 revisor-   
suppleanter. De kan ikke samtidigt være medlem af bestyrelsen. 
Suppleanter og revisorer vælges for en 2-årig periode.   

 § 14   Aktier i A/S Lynge Forsamlingshus kan inden 1 år fra    
generalforsamling, konverteres til et medlemsbevis.   

§ 15      Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær 
næstformand, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.   

 § 16   Bestyrelsen skal kunne ekskludere et medlem ved    
                                             misligholdelse af medlemskabet.   

 § 17   Husets lejlighed må kun udlejes til medlemmer.     
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