
§ 1. Navn 

Foreningens navn er Hovborg Husholdningsforening. 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser. 

§ 3. Medlemskontingent 

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være 

indbetalt senest 1. juli til kassereren. 

§ 4. Generalforsamlingen 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages med mindst 14 dages varsel. 

Annoncering i lokalbladet (HUIF). 

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april. 

§ 5. Vedtægter 

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse en dirigent. 

A. Valg af skriftefører. 

B. Valg af stemmetæller. 

C. Formandens beretning. 

D. Fremlæggelse af regnskabet. 

E. Indkomne forslag. 

F. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

G. Valg af suppleanter. 

H. Valg af revisor. 

I. Eventuelt. 

§ 6. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer samt 1 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen og afgår skiftevis. Suppleanterne vælges hvert år. 

§ 7. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter hvert års 

generalforsamling – senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

§ 8. Beslutninger 

Bestyrelsen kan træffe beslutninger om at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder. 



§ 9. Regnskab 

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. 

§ 10. Revision 

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. 

§ 11. Vedtægtsændring 

Til beslutning om ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamlingen 

med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres forud for 

generalforsamlingen sammen med dagsordenen. 

§ 12. Opløsning af foreningen 

En eventuelt opløsning af foreningen kræver et flertal af de fremmødte medlemmer for 

opløsning på 1 efterfølgende generalforsamling. Ved eventuelt ophør tilfalder foreningens 

formue et formål, der bestemmes på den sidste afholdte generalforsamling. 

§ 13. Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og kasseren. Der påhviler ikke medlemmer og 
bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på foreningens påhvilende forpligtelser. 

§ 14. Vedtægtsændringernes ikrafttræden 

April 2008 

Edith Hansen, Kirsten Ravn, Hedvig Thøgersen 

Else Bremer, Pia Eugster 

 

17. august 2021 

Ulla Pedersen, Jytte Ehmsen 

Jytte Pedersen, Connie M. Skovbjerg 

 

3. april 2022 

Ulla Pedersen, Jytte Pedersen, Connie M. Skovbjerg 

 


