
Vedtægter for Lem Borgerforening og Samlingshus 

 
§ 1  
Foreningen er en sammenslutning af Lem Borger- & Håndværkerforening og Lem  
Samlingshus. 
Foreningens navn er: Lem Borgerforening og Samlingshus.  
I daglig tale: Lem Borgerforening. 
Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune  
 
§ 2 
Foreningens formål er at tage initiativ til og medvirke til aktiviteter for byen. 
Og drive Lem Samlingshus, matr. nr. 1-u Lem Præstegård, Lem Sogn. 
Samt Hvilshøj, matr. nr. 1-ar Lem Præstegård, Lem Sogn. 
 
§ 3  
Alle borgere i Lem og omegn kan blive medlem af foreningen.  
Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte kontingent.  
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld, udover hvad den enkeltes 
indskud og medlemskontingent udgør. 
 
§ 4  
Den højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Generalforsamlinger er dels  
ordinære og dels ekstraordinære. 
 
§ 5  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i foreningens ejendom. Den  
indvarsles med 14 dages varsel, med annoncering i lokalt blad. På den årlige  
generalforsamling skal følgende behandles: 
 
a) Valg af ordstyrer og referent. 
b) Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens drift i det sidste regnskabsår. 
c) Bestyrelsen forelægger foreningens regnskab for sidste år til godkendelse. 
d) Valg af bestyrelse, samt suppleanter 
e) Valg af revisor, samt revisorsuppleant 
f) Behandling af emner, som bestyrelsen eller medlemmerne ønsker behandlet. 
g) Eventuelt.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 8 dage før 
dennes afholdelse skriftlig indleveres til bestyrelsen. 
Under punkt g) kan spørgsmål om lovændringer, køb, salg og pantsætning af foreningens 
ejendomme ikke behandles. 
 
§ 6  
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller 25 
medlemmer skriftlig fremsætter krav herom. Dette krav skal være bilagt udkast til  
dagsordenen indeholdende de forslag, der ønskes behandlet. 
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel, på samme måde og 
afholdes samme sted som ordinære. På en ekstraordinær generalforsamling må kun 



behandles de forslag, som har foranlediget dens indkaldelse, samt ændringsforslag til 
disse. 
Fremsættes krav om ekstraordinær generalforsamling af medlemmer, skal 
generalforsamlingen afholdes senest 21 dage efter, at kravet er fremsat overfor 
bestyrelsen. 
 
§ 7  
Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der skal være medlem  
Af foreningen. Dirigenten leder forhandlinger, afstemning og valg. På forlangende af et  
medlem, skal afstemningen foregå skriftligt. Alle valg skal ske ved skriftlig afstemning. 
Over det på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, der underskrives af 
dirigenten og foreningens formand. 
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog 
mindst 2/3 majoritet af de mødte medlemmer. 
 
§ 8 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen. 
3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og 2 i ulige år. 

 Hvert år vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Indgår en suppleant, sidder denne i 
det afgåede medlems periode 
 
§ 9 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 
medlemmer til eksterne foreninger, udvalg med mere. Kassereren kan dog vælges uden 
for bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg. I disse udvalg skal 
bestyrelsen være repræsenteret med mindst et medlem. 
Der skal skrives referat fra bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Beslutninger træffes ved simpel flertal. 
Der udsendes dagsorden til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med det 
antal bestyrelsesmedlemmer, der er til stede. 
 
§ 10 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen skal opstille 
årsregnskab indeholdende driftsregnskab og status. 
 
§ 11  
Bestyrelsen er berettiget til at pantsætte foreningens aktiver, derunder faste ejendomme,  
dog kun indtil ejendomsværdien Til pantsætningen udover denne sum og til afhændelse af  
fast ejendom kræves vedtagelse på en generalforsamling, med samme majoritet som  
kræves ved vedtægtsændring.  
 
§ 12  
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af  
bestyrelsen.  
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Revisorerne skal påse, at foreningens aktiver er tilstede og opført til rigtig værdi, at 



foreningens gældsposter er rigtigt opført. 
 
§ 13  
Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor halvdelen af  
samtlige medlemmer er mødt og stemmer for opløsningen. Er det fornødne antal  
medlemmer ikke mødt, afholdes inden en måned en ny generalforsamling, hvor  
opløsningen kan vedtages, når 2/3 af de mødte, uanset disses antal, stemmer derfor. 
 
§ 14  
Besluttes det at nedlægge foreningen, nedsættes et likvidationsudvalg, der realiserer  
foreningens aktiver og betaler dens gæld. Eventuelt overskud afgives til Lem Kultur- 
netværk, eller andre foreninger, der skal anvende midlerne til aktiviteter for byen. 
 
 
Således vedtaget ved stiftende generalforsamling, den 30. december 1948. Sidst 
revideret, den 26. februar 2009. 
 
 


