§1
Foreningens navn er ”Æ ’Redningshus”. Foreningens hjemsted er: Klitmøller Redningshus, Ørhagevej
158, Klitmøller. Dens adresse er formandens.
§2
Foreningens ide og formål er:
•
at etablere et samlingssted for byens borgere.
•
at gøre en aktiv indsats for at fremme turismen i Klitmøller.
•
at opstarte, koordinere aktiviteter og funktioner som: forsamlingshus, filmaftener,
studiekredse, klubaktiviteter samt andre former for arrangementer til fælles gavn for byens
borgere og turister.
Foreningen er fri og har ikke politiske formål.
§3
Alle kan optages som medlemmer.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Afgørelsen kan indbringes for den førstkommende
generalforsamling, såfremt 10 aktive medlemmer fremsender skriftligt ønske herom.
§4

§5
Bestyrelsen består af:
7 medlemmer plus 2 suppleanter, valgt på ordinær generalforsamling.
1 revisor med 1 suppleant, valgt på ordinær generalforsamling.
På hver generalforsamling afgår på lige årstal 3 medlemmer af bestyrelsen (inklusiv formand) og på
ulige årstal 4 medlemmer af bestyrelsen (inklusiv kasserer).
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. Den til enhver tid siddende formand skal være
bosiddende i Klitmøller.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Ved eventuel stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet, og ved et bestyrelsesmedlems fravær
har suppleanten stemmeret.
Hvis bestyrelsesmedlemmer udebliver på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden gyldig grund,
indtræder suppleanten i vedkommendes sted.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det er påkrævet. Forhandlingsprotokol føres og underskrives af de
fremmødte.
§6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Indvarsling til ordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering i lokale medier.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Medlemmer har
stemmeret fra det fyldte 18. år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 15 medlemmer er fremmødt, se dog §11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 aktive
medlemmer skriftligt begærer det hos formanden. Indvarslingen skal ske senest 14 dage efter
modtagelsen.

Ændring af kontingent kan ske på den årlige generalforsamling.

Enhver generalforsamlingsbeslutning stemmes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
5. Indkomne forslag fra medlemmer. Skal være indsendt senest 1 uge før varslet
generalforsamling.
6. Bestyrelsens forslag.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg ar revisor/revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§7

Kontingentet for enkeltmedlemmer forhøjes pr. 1/1/2020 fra kr. 75 til kr. 100 og der indføres
kontingent for dobbelt medlemskab på kr. 150.
§8
Foreningens økonomi baseres på kontingenter, udlejning af lokaler, indtægter ved udstilling o.l., samt
frivillige bidrag.
Foreningen / Thisted Kommune står med indvendig vedligeholdelse, driftsomkostninger, inventar, samt
nyanskaffelser.
Det godkendte reviderede regnskab fremsendes til Thisted Kommune til godkendelse.

§9
Den i §2 omhandlende forsamlingshusvirksomhed omfatter ikke virksomhed, som af de
næringsdrivende i Klitmøller kan opfattes som direkte konkurrerende, idet dog foreningen er berettiget
til i lokalerne at afholde et antal arrangementer i hvert kalenderår, ligesom lokalerne kan udlejes til
medlemmers sammenkomster, samt med henblik på afvikling af foreningsmæssige aktiviteter.
Det er kun bestyrelsen for foreningen i ”æ ’Redningshus”, der kan søge lejlighedsbevilling, idet ethvert
offentligt arrangement skal komme foreningen ”æ ’Redningshus” til gode.
Bestyrelsen er bemyndiget til - i enkelttilfælde- at fravige ovenstående hovedregler for
udlejningsvirksomheden, såfremt det vurderes, at en konkret udlejning er af særlig betydning for
Klitmøller eller Redningshusets virke som samlingspunkt for lokale aktiviteter.

Vedtægter
for

Enhver af foreningens medlemmer er pligtige til at værne om redningshuset og historien bag dette.
§11
Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver og inventar Thisted Kommune til investering i
turistarbejdet i Klitmøller. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige
foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter –
indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes
stemmer.
§12
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
Vedtaget, den 22 februar, 2019

Vedtaget den 22.02.2019

