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Kl. 20.30-21.00 giver 

seks unge et bud på 

deres ønsker fra - og 

bidrag til foreningslivet 

og fællesskabet i 

Skamstrup og omegn. 
 

 

 

 

 

I 2009 samledes mere en 60 

personer om en plan for 

Skamstrup og omegn for at 

sikre et fællesskab omkring 

en bedre fremtid for lokal-

samfundet. Hvad blev der af 

alle de gode ideer? 

 
 

 

 

 

 

Vi håber med dette 

årsmøde at skabe 

interessen for en 

lokalplan på grundlag af 

de menneskelige, fysiske 

og erhvervsmæssige 

ressourcer vi har i vores 

område. 
 

Hvad ønsker de unge 

af foreningslivet? 



Med dette års første nyhedsbrev ønsker bestyrelsen for Foreningen 

Skamstrup og Omegn vores medlemmer og læsere af brevet et godt nytår. Vi 

takker for et godt samarbejde og en god opbakning til bestyrelsesarbejdet i 

det forløbne år og håber begge dele kan styrkes yderligt i 2018. 

Nyhedsbrevet er en optakt til den årlige ordinære generalforsamling og 

årsmødet den 6. februar.. Vi håber, at informationen i nyhedsbrevet vil 

bidrage til en gnidningsløs generalforsamling, så aftenen i højere grad kan 

bruges på årsmødets tema: ”Et fremstød for børn og unge”. 

Årsmødet vil forsøge at sætte rammerne for et paradigmeskift i Foreningens 

virke. Et sådant skift vil betyde, at yngre personers kreativitet og ideer i 

langt højere grad vil påvirke udformningen af de sociale og kulturelle 

aktiviteter fremover. Skiftet vil også pege på hvordan vores lokalområde kan 

vedblive med at være attraktivt for dets beboere, for bosætning og for mere 

erhvervsliv. 

Vi tilbyder, at alle i lokalområdet og andre interesserede kan holdes 

informeret om Foreningens virke. Vi håber derfor, at flere tegner et 

medlemskab i Foreningen og/eller beslutter at modtage Foreningens 

nyhedsinformation. 

Helt konkret tillader vi os at foreslå, at alle nuværende læsere af 

nyhedsbrevet kontakter en eller flere personer i deres nabolag og foreslår, at 

de tilmelder sig modtagelse af nyhedsbrevet. Det kan ske ved at sende en e-

mail til info@skamstrup-fso.dk med navn og ønske om at modtage 

nyhedsbrevet. Modtagelse af nyhedsbrevet betyder på ingen måde at man 

skal være medlem af Foreningen. 

Dagsorden for generalforsamlingen, bestyrelsens årsberetning, årsregnskab 

og budget, samt Foreningens vedtægter kan læses på de følgende sider og vil 

ikke foreligge i trykt format på selve generalforsamlingen. Deltagere bedes 

derfor så vidt muligt tænke over spørgsmål og kommentarer inden 

generalforsamlingen den 6. februar.  

God læselyst, 

Husk at indbetale dit kontingent kr. 200 pr. person for 2018 til konto: Reg. 

nr.: 2190 Konto nr.: 5070500916  inden generalforsamlingen. 

mailto:info@skamstrup-fso.dk


Ordinær generalforsamling i Foreningen Skamstrup og Omegn 

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 i Skamstrup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

 

Velkomst + sang 

 

1.  Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører. 

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

     v/Jens Christensen 

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

        v/Susanne Hansen 

4.  Behandling af indkomne forslag. 

5.  Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent. 

6.  Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

     På valg er: Arthur Hecht (modtager ikke genvalg) 

        Inge Rubach 

 Susanne Hansen 

  Suppleanter: Walther Rose (modtager ikke genvalg) 

  Leif Esmark 

7.  Valg af 2 bilagskontrollanter. 

  På valg er: Rita Arleth 

  H. H. Ulrich 

8.  Eventuelt. 

  



Foreningen Skamstrup og Omegn –FSO 

Bestyrelsens årsberetning for 2017 

På den ordinære årlige generalforsamling den 21. februar valgte de 46 fremmødte medlemmer en ny 

bestyrelse. De ni opstillede personer blev alle valgt, hvilket muliggjorde en tilbagevenden til en 

bestyrelse på syv medlemmer og to suppleanter samt mulighed for en tredje suppleant. Det betyder 

en fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver på flere hænder og derfor et mindre krævende arbejde 

for det enkelte medlem. Umiddelbart efter valget blev forretningsordenen vedtaget med 

uddelegering af konkrete opgaver til hvert bestyrelsesmedlem. Nye bestyrelsesmedlemmer skabte 

muligheder for nye ideer og initiativer, der hurtigt samlede bestyrelsen om en række fælles 

holdninger og visioner. Der er afholdt seks bestyrelsesmøder og et budgetmøde med kun et 

medlemsafbud hele året. Det meste bestyrelsesarbejde foregår mellem møderne, så selve møderne 

overvejende anvendes til drøftelser og beslutninger. Som vedtaget tilbage i 2009 er referater fra 

bestyrelsesmøder nu tilgængelige for alle interesserede på Foreningens hjemmeside. Efter gentagne 

justeringer af Foreningens vedtægter i de senere år er disse nu rettet for mindre fejl og blevet 

opdateret. 

Det er lykkedes at vende nedgang i medlemstal de senere år til en mindre fremgang i 2017. Ved 

årets begyndelse var der 134 medlemmer og ved årets udgang var der 160 medlemmer. Det er i år 

lykkedes at sikre medlemmernes opbakning til at modtage Foreningens nyhedsinformation på e-

mail. Det betyder en besparelse til trykning og porto, der kommer medlemmerne til gode til andre 

formål. Vi har således 220 personer, der modtager vores nyhedsinformation, der omfatter 

nyhedsbreve og anden foreningsrelateret information. Af de 220 er 147 medlemmer. Tretten 

medlemmer ønsker stadig at modtage papirkopi. Udover Foreningens egen nyhedsinformation 

bidrager vi med nyhedsinformation og annonce fra Skamstrup til Lokal Forums nyhedsbrev ”Smil”. 

Det sker via to Skamstrup beboeres medlemskab af Lokal Forums bestyrelse, hvoraf den ene også 

er medlem af FSOs bestyrelse. 

Vedligeholdelse af Forsamlingshuset, Skolestuen og Loppestalden udføres af "Heimdalerne”, der er 

en gruppe på 5-6 personer med pensionist status. Denne gruppe, sammen med deltagerne i de to 

årlige rengøringsdage, sikrer gode og velholdte fysiske rammer. Der er udarbejdet detaljerede 

planer for investeringer, der omfatter: 

Isolering af vægge og nyt gulv i forsamlingshusets gamle bygning, ventilation i køkken og store sal, 

forbedret opbevaring af service samt indkøb af nye borde og stole. Isolering og lægning af nyt gulv 

samt indkøb af borde vil blive foretaget i 2018, finansieret med fonds- og egenfinansiering, 

herunder kr. 25.000, modtaget fra Sparekassen Sjælland. De øvrige arbejder er udført i 2017 med 

puljemidler fra Holbæk Kommune (kr. 40.000) og egenfinansiering.  

Fra september er der gennemført en målrettet indsats for sammen med firmaet Fibia at etablere en 

lynhurtig internetforbindelse gennem fibernet i Skamstup. Fibias krav for igangsættelse af 

Skamstrup Projektet var et bindende tilsagn om tilslutning fra 55 husstande. Fristen for tilmelding 

var den 30. november, der blev forlænget først til den 20. december og senere til den 31. december. 



Desværre var fællesskabet i Skamstrup ikke stærkt nok til at nå målet med de 55 husstande. Det 

betyder færre muligheder for bosætning, erhvervsliv, ressourcestærke personer og gode huspriser. 

Bestyrelsen vil af nævnte årsager forsøge endnu engang at forhandle med Fibia om en frist til den 

15. januar, hvor vi kan sikre de 55 tilslutninger. Dels af behov og dels som eksempel for styrkelse af 

fællesskabet, har Foreningen tilmeldt Forsamlingshus, Loppestald og Skolestuen (sidstnævnte på 

delebasis med Menighedsråd (Graverbolig)). 

Foreningen har haft et betydeligt større overskud på drift og arrangementer i 2017 end budgetteret 

for. Det betyder, at vi har nedbragt kredit kontrakt gælden fra 176.573 til 134.635, og alligevel har 

haft midler til at medfinansiere forbedringer som anført ovenfor. Susanne vil redegøre for detaljer 

og give kommentarer ved fremlæggelse af regnskab og budget. 

Alt hvad jeg har omtalt indtil nu er med det formål at skabe de bedst mulige rammer for at alle der 

bor i vores område kan deltage i at opfylde Foreningens formål: 

at styrke sammenholdet i Skamstrup og omegn gennem kulturelle og sociale aktiviteter med 

udgangspunkt i et velfungerende Forsamlingshus ”Heimdal” og foreningsliv samt arbejde for 

at bevare, videreudvikle og formidle landsbysamfundet dets miljø og den kultur, det 

repræsenterer. 

Som bidrag til at opnå det formål har Foreningen fulgt de tre veje som blev vedtaget i 2004: 

• Udlejning af Forsamlingshus til institutioner og private på kommercielle vilkår. 

• Afholde en række forenings-organiserede kulturelle og sociale arrangementer 

• Inspirere medlemmer til at tage initiativer og afholde aktiviteter med hjælp fra bestyrelsen 

efter behov. 

Der har i 2017 været 38 udlejninger af forsamlingshuset på kommercielle og semikommercielle 

vilkår. Det er lidt mere end i 2016. Det giver en indtægt i 2017 på kr. 93.159, sammenlignet med kr. 

82.118 i 2016. 

Følgende arrangementer har været afholdt: Ordinær generalforsamling; To gange dilettant; Sct. 

Hans fest; Krebsegilde; Høstfest; Vælgermøde; Musikaften med Arthur og; Tænd lys i Skamstrup 

sammen med Møllelaug og Kirke. Alle arrangementer har været velplanlagte og derfor velbesøgte 

og har givet større overskud end budgetteret. Jeg vil fremhæve krebsegilde, fordi det er et 

arrangement, der blev gennemført på initiativ af personer udenfor bestyrelsen. Det er netop den 

slags initiativer, Foreningen oprindelig var dannet for, og som vi ønsker at fremme mest muligt. 

Også vælgermødet i forbindelse med kommunalvalget, med mere end 100 fremmødte, bør 

fremhæves. Vælgermødets tema om landdistriktsudvikling var en opfordring og/eller invitation til 

politikerne om at betragte og støtte udviklingen af landdistrikternes potentiale på samme niveau og 

med samme bevågenhed som til andre områder i Kommunen.  Også i år sikrede 10-12 personer en 

kærkommen indtægt på kr. 10.326 ved ølsalg på Mørkøv Kræmmermarked.  

Loppemarkedet er en indtægtskilde af stor betydning for Foreningens økonomi. Men af endnu større 

betydning er det sociale fællesskab, der er skabt omkring arbejdet med Loppemarkedet, særligt hver 



onsdag aften i sæsonen. Der har været afholdt tre store loppemarkeder, og hver onsdag aften fra maj 

til oktober har et hold på 5-6 personer skabt og holdt orden i stalden. Holdet har samtidig solgt 

loppeeffekter, der har haft en stigende betydning i det samlede resultat. Belært af erfaringer fra 

tidligere år, har tre grupper på skift foretaget afhentning af loppeeffekter og tilbageleveret 

usælgelige effekter. Ansvaret for stalden og onsdagssalget er også i nogen grad skilt fra afholdelse 

af de store loppemarkeder. 

Landsbymuseet eller Skolestuen har haft et svagt stigende antal besøg, men er stadig langt fra at 

kunne finansiere driften af museet gennem entreindtægter. Der er derfor taget initiativ til fremme af 

de muligheder museet giver for at dets indhold kan virke til skabelse af større sammenhold i 

Skamstrup, kendskab til områdets historie og i højere grad som undervisningsreference for 

omegnens skoler. 

Som tidligere nævnt har Bestyrelsen visioner, der i nogen grad er baseret på arbejdet og de rammer, 

der er skabt i 2017 og tidligere, men også på nye ideer fra bestyrelsesmedlemmer og Foreningens 

medlemmer. De visioner betyder, at vi ønsker en foryngelse af bestyrelsen med henblik på en større 

og anderledes kreativitet med appel til unge familier og deres børn. Det vil betyde arrangementer og 

aktiviteter, der passer til deres behov. Den nuværende bestyrelse har fuld forståelse for 

børnefamiliers travle hverdag og derfor begrænset tid til foreningsarbejde. Målet er at kombinere de 

unges kreativitet og initiativer med de ældres arbejdskraft. Visionen omhandler også en realisering 

af det tema og de emner, der var grundlaget for vælgermødet i oktober. I korte træk drejer det sig 

om i højere grad at realisere det potentiale, der findes i lokalområdet i form af menneskelige, 

fysiske og erhvervsmæssige ressourcer. En organisering af det lokale initiativ er grundlaget for at 

motivere Kommunen til også at bidrage med de myndigheds- og servicefunktioner, der påhviler 

Kommunen alene, eller i et partnerskab med vores lokalområde. Det er bestyrelsens ønske, over de 

næste par år, at konkretisere et samarbejde gennem udarbejdelsen af en helhedsorienteret 

udviklingsplan for Skamstrup-området. Planen vil tilgodese nuværende beboere såvel som nye 

bosættere, der skal sikre en fremtid for vores område. Det årsprogram vi udsendte i november peger 

i retning af denne fremtid. 

Til slut håber vi i bestyrelsen, at alle på hver sin måde vil bidrage aktivt til, at vores visioner bliver 

en realitet og et fælles anliggende. Det kan ske ved at tegne et medlemskab eller blot holde sig 

orienteret gennem vores nyhedsinformation. 

Jeg vil slutte med en stor tak til alle foreningens medlemmer, læsere af vores nyhedsinformation og 

alle andre for deres opbakning til arbejdet i det forløbne år. Selvom denne årsberetning er den 

samlede bestyrelses vil jeg også takke bestyrelsesmedlemmer, agenter, lopper, skolestue vagter, 

forneningens ølsælgere på kræmmermarkedet, hjemmesidebestyrer og forsamlingshusbestyrer for et 

godt samarbejde og gode resultater i 2017. 

På bestyrelsens vegne, 

Jens Christensen, Formand 

  



 

 

 

 

 

 

 

FORENINGEN SKAMSTRUP OG OMEGN 

 

ÅRSREGNSKAB 2017 

 

1. januar til 31. december 2017 

 

og  

 

BUDGETFORSLAG FOR 2018 

  



Foreningen Skamstrup og Omegn 

Driftsregnskab for Foreningen Skamstrup og Omegn for 

 
                                                                   Regnskabsåret 2017 

  

     
Konto: Beskrivelse: 

Budget Regnskab Budget 

2017 2017 2018 

Kontingent og Gaver 

1 Medlems kontingent. 25.000,00 29.200,00 29.000,00 

2 Tilskud og gaver fra private. 0,00 0,00 25.000,00 

3 Fontsmidler. 0,00 64.664,00 50.000,00 

Foreningens arrangementer: 

10 Indtægter fra foreningens arrangementer. 20.000,00 38.980,22 16.000,00 

11 Tilskud til afholdelse af foreningens arrangementer. 0,00 0,00 0,00 

12 Abonnement KODA. -3.000,00 -2.925,78 -3.000,00 

13 Mørkøv Kræmmermarked 10.000,00 10.325,68 10.000,00 

Bank, Forsikringer og Kommune: 

20 Renter og gebyrer. 
-

18.000,00 
-

12.683,33 -20.000,00 

21 Forsikringer. 
-

25.000,00 
-

23.723,44 -24.000,00 

22 Falck. 0,00 0,00 0,00 

23 Ejendomsskat. 0,00 0,00 0,00 

Skolestuen: (Studiekreds og permanent udstilling:) 

30 Salg af publikationer. 250,00 300,00 1.000,00 

31 Udgifter vedr. publikationer 0,00 0,00 -500,00 

32 Entréindtægter. 1.000,00 1.260,00 2.000,00 

33 Gaver og tilskud fra private. 0,00 0,00 0,00 

34 Materialer og udstyr. 0,00 0,00 0,00 

35 Reparationer og vedligeholdelse. -3.000,00 -3.477,08 -3.000,00 

36 Andre driftsudgifter/indtægter F. eks. Fibia 0,00 100,00 -3.800,00 

Stald og Loppemarked: 

40 Indtægter fra loppemarked. 60.000,00 59.319,00 45.000,00 

41 Leje af stald. -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 

42 El til stalden. -2.000,00 -1.776,50 -1.800,00 

43 Materialer til forbedringer og vedligehold af stald. 0,00 0,00 0,00 

44 Andre driftsudgifter vedr. Stald. -5.000,00 -4.896,89 -5.000,00 

Ikke momsregistreret administration: 

50 Honorar til udlejer. (indberettes som B-indtægt) 
-

20.000,00 
-

20.000,00 -20.000,00 

51 Frimærker. -1.000,00 -416,00 -500,00 

52 Forplejning ifm. Bestyrelsesmøder og arbejdsdage. -4.000,00 -594,08 -1.600,00 

53 Øvrige Administrationsudgifter. -1.000,00 -300,00 -500,00 

Momsafregning, Renter og gebyrer: 

60 Indbetaling og refusion af moms. -1.000,00 1.409,39 17.000,00 

Momsregistreret Administration: 

70 Formidling. (Hjemmeside, Nyhedsbreve, annoncer m.v.) -1.000,00 -1.445,00 -1.500,00 

71 Generel administration (kontorartikler, farvepatroner m.v. ) -3.000,00 - -8.000,00 



12.871,19 

72 Øvrige Administrationsomkostninger. -1.000,00 -2.986,25 -1.000,00 

Indtægter vedr. Forsamlingshuset: 

80 Lejeindtægter fra kommerciel udleje. 75.000,00 84.756,25 75.000,00 

81 Lejeværdi af foreningens arrangementer. 7.000,00 8.400,00 7.000,00 

82 Begravelser og servering. 0,00 0,00 0,00 

83 Rengøring betalt af lejer. 0,00 0,00 0,00 

84 Erstatning af ituslået service og/eller inventar. 500,00 310,00 500,00 

85 Øvrige indtægter vedr. forsamlingshuset. 0,00 0,00 0,00 

Faste Driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset: 

90 Fyringsolie/varme. 
-

40.000,00 
-

40.561,66 -42.000,00 

91 El. 
-

10.000,00 -9.611,97 -10.000,00 

92 Vand. -4.000,00 -1.198,13 -1.500,00 

93 Renovation. -4.000,00 -4.243,22 -4.500,00 

94 Forbrugsafgifter. -5.000,00 -3.305,01 -4.000,00 

95 Falck. -4.000,00 -3.723,35 -4.000,00 

Variable driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset: 

100 Rengøring.  -5.000,00 -3.848,67 -4.000,00 

101 Honorarer og serviceaftaler. 0,00 0,00 0,00 

102 Indkøb af service og inventar 
-

10.000,00 -6.893,75 -5.000,00 

103 Diverse vedr. drift. F.eks. Fibia -5.000,00 -2.910,99 -6.800,00 

Vedligehold, reparationer og investeringer: 

110 Udskiftning af inventar (stole,borde m.m.) 0,00 
-

42.250,00 -30.000,00 

111 Materialer til reparation og vedligehold. -3.000,00 -1.935,96 -4.000,00 

112 Håndværkerudgifter ifm. reparation og vedligehold. -3.000,00 0,00 -3.000,00 

113 Andre udgifter ifm. reparation, vedligehold og forbedringer. -1.000,00 0,00 -1.000,00 

114 Investeringer på huset. 0,00 
-

49.581,59 
-

181.000,00 

  Resultat 13.750,00 37.864,70 
-

120.500,00 

 

  



 Bemærkninger vedr. Budget 2018: 

Ad konto 3: 

Beløbet forsøges rejst ved sponsorer og tilskud fra medlemmerne 

Ad konto 110: 

Udskiftning af borde gennenføres kun under forudsætning af fondsmidler fra konto 3 

Ad konto 114: 

Hulmursisolering gennemføres kun under forudsætning af fondsmidler fra konto 3 

Udskiftning af gulv kan gennemføres for egne disponible midler 

________________________________________________________________________________ 

Bemærkninger vedr. regnskab 2017 

Moms er inkluderet i alle momspligtige poster i regnskabet samt budget for 2017 og 2018. 

Der har været et overskud på kr. 37.864, der var budgetteret med et overskud på kr. 13.750, således 

at bankgælden er nedbragt til kr. 134.634. 

Overskud af foreningens arrangementer har givet et overskud på kr. 38.980, hvor der var afsat 

kr. 20.000 i budgettet. 

Loppemarkedet har givet kr. 59.319 i overskud hvor der var regnet med kr. 60.000. 

Lejeindtægt f kommerciel udlejning har givet 84.756 i ovrskud mod forventet kr. 75.000. 

I 2018 skulle der også være rigtig god udlejning af huset. 

Vi har igen i år deltaget i ølsalget på Mørkøv Kræmmermarked hvor vi har modtaget kr. 10.325 i 

provision af salg drikkevarer. Også i 2018 er der udsigt til at deltage igen. 

I 2017 har der været 140 betalende medlemmer, i 2016 var der 134. 

Vedr. skolestuen/stemmer fra Skamstrup: 

Indtægten på konto 36 kr 100 lægges til saldoen på kr. 7.339, der den 31/12 16 var restbeløbet af 

netværkskontrakt med Holbæk Kommune. Med indtægten i 2017 er saldoen kr. 7.439,87. Beløbet 

er øremærket til påtænkte udvidede aktiviteter i Skolestuen jfr. Kontrakten. 

Der har i år været en del investeringer i huset. Der er indkøbt nye stole, ny ventilator til store sal, 

større ventilator i køkken, blænding af dør mellem lille stue og køkken, 2 nye højskabe i lille stue til 

glas, etablering af lys på loft over køkken. 

Vi har modtaget tilskud fra Sparekassen Sj. samt Holbæk Kommune. 



 

 

 

 

 
Balance 

  

 
Regnskabsåret 2017 

  

      

 
31-12-17 

 
31-12-16 

Aktiver: 
    

      Ejendomsværdi: 330.000,00 
  

330.000,00 
 Kassebeholdning: 3.278,45 

  
5.434,95 

 Girokonto 10077982 259,39 
  

2.176,89 
 

      Aktiver i alt 333.537,84 
  

337.611,84 
 

      

      Passiver: 
     

      Driftskonto 5070 500 916 
 

134.634,78 
  

176.573,48 

      Egenkapital Primo: 161.038,36 
  

129.762,40 
 Årets Resultat 37.864,70 

  
31.275,96 

 Egenkapital ultimo 
 

198.903,06 
  

161.038,36 

      Passiver i alt 
 

333.537,84 
  

337.611,84 

       

  



Vedtægter for Foreningen Skamstrup og Omegn (Ændret den 21.februar 2017) 
 

§ 1: Foreningens navn: 

 

Foreningens navn er: Foreningen Skamstrup og Omegn med hjemsted i Skamstrup, Holbæk kommune. 

 

§ 2: Formål 

 

Foreningens formål er at styrke sammenholdet i Skamstrup og omegn gennem kulturelle og sociale 

aktiviteter med udgangspunkt i et velfungerende Forsamlingshus ”Heimdal” og foreningsliv samt arbejde for 

at bevare, videreudvikle og formidle landsbysamfundet dets miljø og den kultur, det repræsenterer. 

 

§ 3: Medlemmer og kontingent 

 

Enhver borger i Skamstrup og omegn eller andre, som på anden måde har tilknytning til området, kan blive 

medlem af foreningen. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. 

 

§ 4: Generalforsamlingen 

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden 

udgangen af 1. kvartal efter følgende dagsorden: 

 

1: Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

7. Valg af 2 bilagskontrollanter. 

8. Eventuelt 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel ved avertering i den lokale ugeavis og ved 

opslag ved forsamlingshuset. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

Kun medlemmer af foreningen har stemmeret, og hvert medlem har kun en stemme. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.  

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 

 

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 4/7 af bestyrelsen ønsker det, eller mindst halvdelen af 

medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker som 

til ordinær generalforsamling. 

 

§ 6: Bestyrelsen 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Bestyrelsesformanden vælges direkte på foreningens generalforsamling for en periode af 2 år. Formanden 

vælges i ulige år. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode ved almindelig stemmeflertal. På den ordinære 

generalforsamling er 3 medlemmer på valg i ulige årstal og 3 medlemmer i lige årstal. 

Der vælges hvert år 2-3 suppleanter og 2 bilagskontrollanter. 



Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med 

næstformand, kasserer, sekretær, samt ansvarlige for foreningens aktivitetsområder. 

På samme bestyrelsesmøde fastsætter bestyrelsen sin forretningsorden. 

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 af de andre bestyrelsesmedlemmer finder 

det nødvendigt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede ved et indkaldt 

bestyrelsesmøde. 

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

Der føres referat over bestyrelsens møder, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med 

godkendelse af referatet på det efterfølgende møde. 

Tegningsberettiget er formanden og kassereren i fællesskab. Derfor kan disse bestyrelsesposter ikke bestrides 

af en og samme person. 

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke sælge eller pantsætte forsamlingshuset. 

 

§ 7: Drift 

 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler 

bestyrelsen at inddrage foreningens medlemmer aktivt i vedligehold af foreningens ejendom og inventar, 

planlægning og gennemførelse af kulturelle og sociale aktiviteter samt udarbejde årlige regnskaber og 

budgetter herfor. Det påhviler bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold 

til foreningens aktiviteter, fastsætte lejesatser og entre samt at udarbejde årlige regnskaber og budgetter for 

driften. Beslutning, om køb, afhændelse, pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog på 

generalforsamlingen. 

 

§ 8: Kapitalforhold 

 

Den til foreningens nyinvestering og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private 

tilskud, indtægter ved afholdelse af aktiviteter, udleje og kontingenter. 

Foreningens midler, der ikke findes nødvendige for den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter i 

foreningens navn. 

Der påhviler ikke de enkelte medlemmer noget personligt ansvar, for så vidt der er tale om dispositioner 

truffet og iværksat i overensstemmelse med beslutninger ud fra bestemmelserne i vedtægterne. Derimod 

hæfter foreningen overfor anden part med foreningens samlede aktiver. 

 

§ 9: Regnskab og revision 

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, 

kontrolleres af de valgte bilagskontrollanter om nødvendigt med støtte fra en autoriseret revisor før den 

ordinære generalforsamling. 

 

§ 10: Opløsning 

 

Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger, indenfor en periode på 3 måneder. I tilfælde af opløsning af 

foreningen og afvikling af dens aktiviteter går en evt. formue til at videreføre aktiviteter i Skamstrup og 

Omegn, der er i overensstemmelse med ” Foreningen Skamstrup og Omegns” formålsparagraf ( § 2) ifølge 

beslutning truffet på de to generalforsamlinger. 

 

Således ændret og vedtaget den 21. februar 2017.  


