
Vedtægter for Billum Sogneforening 
 
§ 1. Navn og formål: 
a. Foreningens navn er Billum Sogneforening 
b. Foreningens formål er at bidrage til Billum Sogns udvikling i overensstemmelse 

med borgernes ønsker. 
c. Foreningen skal være med til at styrke samarbejdet mellem borgere, forenings- og 

erhvervsliv, samt de kommunale institutioner i sognet. 
d. Foreningen kan være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige 

myndigheder. 
e. Foreningen er repræsenteret i områdets Udviklingsråd, hvor der samarbejdes med 

øvrige landsbyer i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog 
mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen. 

f. Foreningen er upolitisk. 
 
§ 2. Medlemskab: 
a. Adgang til at blive medlem har alle personer bosat i Billum Sogn, som er fyldt 16 

år. 
b. Ind- og udmeldelse finder sted til bestyrelsen. 
c. Der kræves et årligt kontingent, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen. 
 
§ 3. Ledelse: 
a. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 (syv) medlemmer. 
b. Foreningens regnskab revideres af 2 (to) revisorer. 
c. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, 

således den større og mindre halvdel afgår skiftevis hvert år, første gang efter 
lodtrækning. Samtidig vælges der to revisorer, som er på valg hvert år. 

d. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan 
vælges uden for bestyrelsen. Der føres protokol over afholdte møder. 

e. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
f. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
g. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 
h. Bestyrelse og revisorer er ulønnede. 
i. Foreningen tegnes af formand og næstformand. 
j. Medlemmer af Sogneforeningen incl. bestyrelse hæfter alene, og kun med det der 

årligt bliver indbetalt til foreningen som medlemskontingent. 
 
 

 
 
§ 4. Generalforsamling: 
a. Generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar måned. 
b. Indvarsling til generalforsamling skal ske senest 8 (otte) dage før, enten ved 

husstandsomdeling eller annoncering i et lokalt blad. 
c. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende 

punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af næste års kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter 
7. Valg af en repræsentant til Udviklingsrådet for Varde Opland 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 

d. Valg skal ske ved skriftlig afstemning. 
e. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 5 dage før, i skriftlig form. 
f. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 30% af 

medlemmerne ønsker det. Begæring herom skal fremsættes skriftligt med 
angivelse af dagsorden. 

 
§ 5. Vedtægtsændringer: 
a. Forslag til vedtægtsændringer eller tilføjelser skal angives som særligt punkt på 

dagsordenen. 
b. Forslag er vedtaget, når på generalforsamlingen mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for. 
 
§ 6. Ophævelse: 
a. Beslutning om ophævelse af foreningen og anvendelse af dens midler sker, når 

2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer derfor. Denne 
beslutning skal ydermere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling hvor alle fremmødte stemmer herfor. 

b. Evt. overskydende midler overdrages til fritids- og kulturlivet i Billum sogn. 
 

Vedtaget	  den	  28.	  februar	  2012.	  


