
Aale Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19.30 med 
dagsorden iht. vedtægter. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før på e-mail aaleforsamlingshus@h-bjerregaard.dk 
Forslag til vedtægtsændringer vil iht. vedtægter være slået op 14 dage før på vores hjemmeside. 
Aale Forsamlingshus serverer øl, vand, kaffe og kage. 
 
Efter nuværende regler er der krav om mundbind og fremvisning af gyldigt coronapas. 
 
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 
 
§11. Vedtægtsændringer 
En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis borgerne indkaldes 
mindst 14 dage forud pr. avisopslag med forslagene offentliggjort på hjemmesiden. Bestyrelsen 
eller mindst 20 borgere i Aale Sogn kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et 
forslag offentliggøres de til sammenligning med den hidtidige vedtægt på hjemmesiden. Ændringer 
i de dele af vedtægten, der er foreslået, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal 
af summen af afgivne ja- og nejstemmer. 
 
 
§6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. 
Bestyrelsen udpeger af sin midte formand. Kassereren, som ikke behøver at være medlem af 
bestyrelsen, vælges for en toårig periode. Formand og kasserer, kan ikke være samme person. 
Bestyrelsen fordeler andre opgaver i mellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers 
fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de 
regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv 
indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de 
tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne 
beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste 
bestyrelsesmødes begyndelse. 
 
Forslag til ændring af: 
§6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering 
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige og ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. 
Bestyrelsen udpeger formand. Kassereren, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen, vælges 
for en toårige periode. Formand og kasserer kan ikke være samme person. 
Bestyrelsen fordeler andre opgaver i mellem sig. Der vil altid være en tovholder til hvert projekt. 
Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden, eller efter behov. Ved hvert bestyrelsesmøde 
aftales dato for næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde afholdes efter fastsat dagsorden. 
Hvert bestyrelsesmedlem har ret til at fremsætte punkter til dagsorden før eller under mødet. 
Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og 
når mindst en mere en halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende 
suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. 
Bestyrelsen lader føre referat af hvert bestyrelsesmøde beskrivende de behandlede sager og de 
trufne beslutninger. 
Referatet tilsendes hvert bestyrelsesmedlem pr. e-mail, og eventuelt kommentar til referatet drøftes 
ved næste bestyrelsesmøde og tilskrives i referatet. 
 

mailto:aaleforsamlingshus@h-bjerregaard.dk


 

 

På grund af de nye EU-regler for persondata trådt i kraft den 25. maj 2018 skal Aale 
Forsamlingshus have ændret følgende 2 paragraffer. 
 
§3. Finansiering 
Bestyrelsen vil tilvejebringe midler til driften ved udlejning af forsamlingshuset, ved fælles-
arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger. Lokale borgere i sognet kan vise deres 
støtte for huset ved at donere enten pengegaver eller arbejdstimer. Der kan udstedes donationsbevis, 
med oplysning om donors navn, CPR eller CVR nummer og donationsbeløbet. 
 
Forslag til ændring af: 
§3. Finansiering 
Bestyrelsen vil tilvejebringe midler til driften ved udlejning af forsamlingshuset, ved fællesarrange-
menter, ved samarbejde med lokale foreninger, ved søgning af fondsmidler. Lokale borgere i sognet 
kan vise deres støtte for huset ved at donere enten pengegaver eller arbejdstimer. Der kan udstedes 
donationsbevis med oplysning om donors navn, adresse, telefonnummer og donationsbeløbet. 
 
 
 
§ 10. Medlemskab, rettigheder og pligter 
Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige donorer. Heri indføres 
donorens navn, adresse og om muligt CPR nummer. Denne donorliste er en del af kassebilagene. 
Ved fremvisning af donationsbevis kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen. En 
evt. retstvist mellem institutionen og borgere kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, 
men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor. 
Bestyrelsen påtager sig at vedligeholde forsamlingshusets grundlæggeres mindesten og pletten den 
står på. 
 
Forslag til ændring af: 
§10. Medlemskab, rettigheder og pligter 
Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige donorer. Heri indføres dono-
rens navn, adresse og telefonnummer. Denne donorliste er en del af kassebilagene. Ved fremvisning 
af donationsbevis kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen. En evt. retstvist mel-
lem institutionen og borgere kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres en-
deligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor. 
Bestyrelsen påtager sig at vedligeholde forsamlingshusets grundlæggers mindesten og pletten den 
står på. 
 
 
 


