§ 5.9: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen
finder det fornødent, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter
skriftligt forlangende herom, med motiveret dagsorden til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som for ordinær generalforsamling.
§6: Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Bestyrelsens arbejde gennemføres evt. med ekstern sekretær/kasserer bistand.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i tilfælde af dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen fastlægger evt. selv en forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager i møderne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§7: Samarbejde med andre lokale foreninger
Foreningen kan indgå i samarbejder med andre foreninger på Gjøl. Bestyrelsen kan
nedsætte og indgå i forskellige arbejdsgrupper med det formål at varetage særlige
opgaver vedrørende udvikling af lokalsamfundet, og for at styrke samarbejdet på
tværs af foreninger og institutioner på Gjøl.
§8: Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, og det skal være
revideret og påtegnet af kasseren inden den ordinære generalforsamling.

§9: Foreningens opløsning
Opløses foreningen, overdrages dens formue til et samfundsnyttigt lokalt formål efter
den afsluttende generalforsamlings nærmere beslutning.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. april 2016 /
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§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er "GBE – Gjøl borger- og Erhvervsforening". Foreningens hjemsted er Gjøl, Jammerbugt kommune.
§2: Formål
Foreningens formål er at støtte sammenholdet i lokalområdet og udvikle lokalsamfundet, herunder fremme tilflytning til området. Det er derfor bestyrelsens opgave at
igangsætte og understøtte initiativer, der gør det attraktivt for folk i alle aldre at leve
og færdes på Gjøl (foreningsliv, boliger, transportforhold, turisme, erhvervsliv, kultur og teknik).
Foreningen er forpligtiget til at være talerør for områdets beboere overfor offentlige
myndigheder vedrørende spørgsmål og beslutninger, som har betydning for trivsel
og udvikling af Gjøl.
§3: Medlemskab
Som medlem af GBE kan optages enhver med interesse for lokalsamfundet - enkelt
personer, erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger, der er tilhørende på
Gjøl. Indmeldelse i GBE kan ske til enhver tid ved betaling af kontingent for det
indeværende år.
§4: Tegning og hæftelse
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 5.4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde pr. mail eller med post senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden med
bilag og eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
tilgængelig på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 5.5: På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Uden for bestyrelsen vælges 2 revisorer og en revisor suppleant for 1 år. På generalforsamlingen, vælges der for 2 år ad gangen skiftevis 4
repræsentanter i lige år og 3 repræsentanter i ulige år til bestyrelsen.
§ 5.6: Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed uden
hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Dog kan beslutning om vedtægtsændring kun træffes med majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer. Samme majoritet kræves ved beslutning om foreningens opløsning. Vedtægtsændringer og beslutning om forenings opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
§ 5.7: Hvert medlem har på generalforsamlingen kun én stemme. Erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger kan lade sig repræsentere af en ansat / et bestyrelsesmedlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt, medmindre der ikke er
opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ved skriftlig afstemning er en stemmeseddel kun gyldig, såfremt den indeholder navne på lige så mange kandidater,
som der er ledige pladser at besætte.
§ 5.8: Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen
ud over kontingentforpligtelsen.
§5: Generalforsamling
§ 5.1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.
§ 5.2: Stemmeret til generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen forudsætter,
at man har indbetalt sit kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 5.3: Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i lokale blade eller ved hustandsomdeling af indkaldelsen på Gjøl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.

9.

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning samt beretning fra eventuelle underudvalg.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag.
Valg af 4 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, to revisorer og to suppleanter og en
revisorsuppleant.
Eventuelt.

