Forening

VEDTÆGTER
FOR
GØRDING SOGNEBLAD

§ 1. Foreningens opgave er at udgive et sogneblad for Gørding 10
gange årlig. Formålet er at formidle, koordinere og samle oplysninger af
interesse for sognets borgere.

Sider

Stemmer Beløb (kr)

GLIF

50

50

5.850

Menighedsrådet

22

22

3.050

Kulturparaplyen

16

16

2.450

Husholdningsforeningen

11

11

1.950

Spejderne

15

15

2.350

Farveladen

4

4

740

Træningscenter

9

9

1.665

Lindegården

12

12

2.050

Gørding Lokalråd

7

7

1.295

GHV

7

7

1.295

Indre Mission

6

6

1.110

Støtteforeningen

6

6

1.110

Østergården

6

6

1.110

Gørding Skole

6

6

1.110

§ 2. Alle foreninger/institutioner med direkte tilknytning til Gørding Sogn
kan optages som medlemmer af Gørding Sogneblad mod at overholde
vedtægterne og betale kontingent på p.t. 185 kr./side 1-10 og 100 kr.
pr. side derover. Politiske foreninger kan ikke optages.

Klub Gørding

4

4

740

Gørding Erhvervsforening

2

2

370

Sognearkivet

2

2

370

Dusty-Boots

2

2

370

§ 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer, 3
suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen udpeger et redaktionsudvalg med ansvarlig redaktør.

Splinten

1

1

185

Gørding Rideklub

2

2

370

§ 4. Bestyrelsens opgave er at støtte redaktionen på alle måder, samt
at være bindeled mellem foreningsmedlemmerne og redaktionen.
§ 5. Bestyrelsen har tilsynet med redaktionen.
Bestyrelsen skal varetage det økonomiske sammen med redaktionen,
som ikke selvstændig kan træffe økonomiske dispositioner.
Bestyrelsen er ansvarlig for tilvejebringelse af den nødvendige økonomi
ved f. eks. sponsorering og annoncering.
§ 6. Medlemsforeningerne er repræsenteret ved generalforsamlingen i
forhold til deres årlige medlemsgebyr, for tiden:

Dagpleje grp. 69

2

2

370

Gørding Vandværk

1

1

185

Gørding/Vejrup Skytteforening

1

1

185

Tumlehulen
I alt

2

2

196

196

370
30.650

Medlemsforeningernes årlige bidrag og stemmefordelingen kan kun ændres på
generalforsamlingen.
Medlemsforeningerne udpeger ved indmeldelsen de(n) person(er), der er
stemmeberettigede på generalforsamlingen, samt suppleanter. En
medlemsforening kan ikke opnå majoritet.
Medlemsforeningen er økonomisk ansvarlig i forhold til sit årlige medlemsbidrag.
Dette ansvar indbefatter hjælp ved tilvejebringelsen af den nødvendige kapital

ved annoncer og sponsorering, i det omfang bestyrelsen skønner det
nødvendigt, samt dækning af eventuel underskud.
Såfremt en medlemsforening lukker ned, kan der ikke udloddes af
egenkapitalen. Den ophørende medlemsforenings andel heraf følger det
stemmeantal som overdrages til eksisterende/eller ny medlemsforening.

Revisorer er valgt for 2 år og afgår på skift.
Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlingen med simpelt
flertal.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 50 % af
det lovmæssige stemmetal ønsker det.
§ 9. Redaktionen har indtil videre til huse i Gørding-Hallen og fastsætter
sin egen forretningsorden og forretningsgang.

§ 7. Bestyrelsen fastlægger ved den årlige budgetudarbejdelse taksterne
for annoncering i bladet og det skønsmæssige sideantal, som forventes
stående til rådighed for medlemsforeningerne.
Sideantallet fordeles i forhold til det årlige medlemsbidrag.
Indlæg fra medlemmerne er omkostningsfrie så længe det samlede
budgetterede sideantal ikke overskrides. Yderligere spalteplads betragtes
som annoncer og skal betales efter de gældende takster, dog således at
medlemsforeningen opnår 25 % rabat.
Medlemsforeningernes indlæg i Gørding Sogneblad må kun bestå af
foreningsmeddelelser og indlæg af generel karakter. Der kan ikke
optages personligt stof fra medlemsforeningernes egne medlemmer, i det
indlæg af sidstnævnte karakter kun kan bringes i bladet efter
redaktionens skøn, uden ansvar fra medlemsforeningerne.
Såfremt en medlemsforening stiller betingelserm.h.t. bestemt placering,
redigering og annoncering eller frabeder sig annoncering i sammenhæng
med deres indlæg, betragtes indlægget som værende af særlig karakter,
og skal betales efter gældende annonceringstakst inkl. rabat.
§ 8. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel til generalforsamling
årligt, inden udgangen af marts måned.
Dagsorden skal indeholde:
Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Præsentation og godkendelse af revideret regnskab og
budget.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. (suppleanter vælges hvert år)

§ 10. Ved ophør tilfalder eventuelt kapital medlemsforeningerne i forhold til deres
årlige medlemsbidrag.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 9. december 1993.

Senest ændret på generalforsamlingen:
7. marts
7. marts
6. februar
4. februar
8. februar
2. februar
7. februar
6. februar
5. februar
19. februar
12. februar
21. februar

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018

