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VEDTÆGTER
For ”Foreningen Vision Gram”.
1. Navn og hjemsted.
1.1 Foreningens navn er: ”Vision Gram”
1.2 Foreningens hjemsted er Haderslev kommune.
2. Foreningens formål.
2.1 Det er foreningen formål i samarbejde med Haderslev Kommune og andre valgte
samarbejdspartnere, at koordinere, fremme og realisere en fortsat udvikling af
centerbyen Gram.
3. Medlemmer.
3.1 Som medlemmer anses enhver person der har interesse i foreningens arbejde, er
bosiddende i Gram Sogn og som senest 1 måned før foreningens generalforsamling
lader sig registrere som medlem.
3.2 Enhver, der opfylder medlemskravet for at være medlem i foreningen og er
myndig, har stemmeret på generalforsamlinger og er valgbar til bestyrelsen.
4. Generalforsamling.
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger med mindst 4 ugers varsel ved
annoncering på hjemmeside eller i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af marts måned f.g. i marts 2017. Dagsorden for den
ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning,
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse,
Fremlæggelse af forslag til budget,
Fastsættelse af eventuelt kontingent,
Behandling af indkomne forslag,
Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,
Valg af revisor og revisorsuppleant,
Eventuelt.

4.3 Forslag skal være modtaget af formanden senest 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Bestyrelsen oplyser om indkomne forslag på foreningens hjemmeside eller
i dagspressen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
4.4 Bestyrelsen består af 5 personer, der er bosiddende i Gram sogn.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på
valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Ved valg af første
bestyrelse trækkes der lod om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg efter 1
år.
Herudover inviteres de til enhver tid valgte byrådsmedlemmer bosat i Gram sogn til
bestyrelsen, dog således at hver liste højst kan deltage med 1 person.
Byrådsmedlemmer sidder i perioden de er valgt til kommunalbestyrelsen.
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4.5 Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af
bestyrelsen, indtræder suppleanten med flest stemmer i bestyrelsen frem til
næstkommende generalforsamling. Ved suppleanters forfald supplerer bestyrelsen sig
selv.
4.6 Der vælges 2 revisorer for 1 år af gangen.
4.7 Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.
5. Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis over halvdelen af
bestyrelsen overfor formanden fremsætter skriftlig begæring herom.
5.2 Der indkaldes ligeledes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 10 registrerede
medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom overfor formanden.
5.3 Forslag til behandling på det ekstraordinære generalforsamling skal motiveres.
5.4 Indkaldelse sker med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.
6. Bestyrelsen.
6.1 Bestyrelsen forestår foreningens daglige drift og arbejder i muligt omfang på
gennemførelse af foreningens formål, generalforsamlingens beslutninger, sikring af
økonomisk forsvarlig drift samt udvikler målsætning og strategi for foreningens
arbejde.
6.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. De politisk
udpegede kan ikke konstitueres. Kasserer/regnskabsfunktion kan lægges udenfor
bestyrelsens midte.
6.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og lader en sådan udarbejde
skriftligt. Den underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.
6.4 Bestyrelsen forestår udarbejdelse af regnskaber og budget.
6.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og delegere opgaver til disse.
7. Tegningsret.
7.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden og kassereren i
forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden eller
kassereren.
8. Kontingent/finansiering.
8.1 Generalforsamlingen kan beslutte at fastsætte et kontingent for de, der kan
tilslutte sig foreningens formål.
8.2 Foreningen finansierer i øvrigt sine aktiviteter ved ansøgning om kommunale
tilskud til såvel etablering som drift.
8.3 Endvidere finansieres foreningens aktiviteter ved sponsorstøtte samt bidrag fra
øvrige, der kan tilslutte sig foreningens formål, herunder andre offentlige og private
virksomheder, foreninger, institutioner samt privatpersoner m.m.
9. Regnskab.
9.1 Regnskabsåret for Vision Gram er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra
stiftelsen til den 31.12.2016.
9.2 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Der er ikke personlig
hæftelse for foreningens medlemmer eller bestyrelse.
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10. Vedtægtsændringer og opløsning.
10.1 Ændring af vedtægterne kan ske ved enhver generalforsamling, såfremt der er
lovligt indkaldt hertil og bl.a. med dette formål.
Vedtagelse skal ske på 2 generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages
mellemrum, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på begge
generalforsamlinger stemmer for vedtægtsændringen.
10.2 Bestemmelse om foreningens opløsning kan besluttes på samme måde som
ændring af vedtægterne.
Ved foreningens opløsning skal der vælges en likvidator, der forestår opløsning af
foreningen. Foreningens formue skal efter generalforsamlingens beslutning anvendes i
overensstemmelse med foreningens formål.

Gram, den 10/12-2015

______________________________
Dirigent – Erik Berg

Bestyrelsen:

Johannes Gjesing

John Flemming Hansen

Niels Physant

Thomas Vedsted

Mads Skuldbøl Nielsen

