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§ 1. Navn.

Foreningens navn er: FORENINGEN DALAGER MARKED

§ 2. Formål.

Det er foreningens vigtigste formål at arrangere og af holde Dalager
Marked

§ 3. Anvendelse af overskud Hele overskuddet fra det årlige marked skal udelukkende gå til
almennyttige og upolitiske fællesaktiviteter i Borris sogn.
§ 4. Medlemmer.

Medlemskab af foreningen opnås ved køb af medlemskort gældende
for et år.
Gyldigheden af et medlemskab følger kalenderåret.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse efter
indstilling fra bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen.

Bestyrelsens 5 medlemmer vælges – af og iblandt foreningens
medlemmer – på den ordinære generalforsamling og har en
funktionstid på 2 år.
På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter
for disse.
På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
for disse.
På lige årstal vælges 2 kritiske revisorer, samt 2 suppleanter for
disse ligeledes med en funktionstid på 2 år
Senest 8 dage efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig med:
a. Formand.
b. Næstformand.
c. Sekretær.
d. Kasserer.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af
specielle opgaver. Bestyrelsen skal udarbejde et kommissorium og
fastlægge antallet af udvalgsmedlemmer. Udvalget er opløst, når
arbejdet er afsluttet, eller når generalforsamlingen opløser udvalget.

§ 6. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i august måned.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de til enhver tid
værende medlemmer.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning, og
kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år,
samt det af bestyrelsen udarbejdede budget for det komne år.
Regnskab og budget skal godkendes af generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed – dog gælder
der specielle regler for stemme flertal ved foreningens opløsning i
henhold til § 12
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær
generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes, hvis mindst 1/3 af
foreningens medlemmer skriftlig fremsætter ønsker herom over for
bestyrelsen.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst
2 ugers /højest 4 ugers varsel.
Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 12 dage
før generalforsamlingen, og endelig dagsorden skal offentliggøres
senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
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Alle afstemninger skal være skriftlige, hvis blot 1 af de
tilstedeværende medlemmer af foreningen kræver det.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, og to stemmetællere
2. formandens beretning,
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab,
4. fremlæggelse af forslag til budget for det komne år,
5. indkomne forslag,
6. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
(sidstnævnte kun på lige årstal)
7. eventuelt.
Bestyrelsen træffer under ansvar overfor generalforsamlingen
afgørelse for hvem overskuddet skal tildeles.
§ 7. Revision.

Revision foretages af de til enhver valgte kritiske revisorer i
Foreningen Dalager Marked.

§ 8. Tegningsret.

Foreningen Dalager Marked tegnes af bestyrelsens formand i
forening med bestyrelsens medlemmer.
Dagligdags beslutninger kan træffes af formanden alene.
Beslutning vedr. køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver
dog generalforsamlingens beslutning.

§ 9. Driftskonto

Samtlige Foreningen Dalager Markeds likvide midler indsat på
driftskonto administreres af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan disponere over driftskontoens midler i
overensstemmelse med det på generalforsamling godkendte budget.
Senest 3 uger før generalforsamlingen afholdelse skal regnskabet
med bilag afleveres til revisorer.

§ 10. Ansvar

For Foreningen Dalager Markeds gæld hæfter alene foreningens
formue.

§ 11. Lån

Til optagelse af lån kræves generalforsamlingens tilslutning.

§ 12. Opløsning

Ved opløsning af Foreningen Dalager Marked fordeles eventuelt
overskud i henhold til foreningens formålsparagraf. Fordelingen
foretages af generalforsamlingen.
Opløsning af foreningen kan kun ske efter, at en generalforsamling
har vedtaget dette med mindst 2/3 stemmeflerhed og at 2/3 af de
stemmeberettigede har givet møde. Såfremt generalforsamlingen på
denne måde ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny
generalforsamling. På denne kan opløsning finde sted, hvis det
vedtages med almindelig stemmeflerhed uanset det fremmødte
antal.
Således vedtaget på generalforsamling tirsdag d 13/9 2005
_________________________________
( dirigent )
(det underskrevne eksemplar opbevares hos formanden)

