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Vedtægter for Rømø Husholdnings Forening 

 

§ 1  Navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Rømø Husholdnings Forening. 

Foreningen er hjemmehørende på Rømø. 

 

§ 2  Baggrund og formål 

 

Foreningen støtter så vidt muligt øens positive udvikling, som vil være 

til gavn for både medlemmer og øens øvrige beboere. 

Foreningen vægter det sociale samvær og netværk mellem 

medlemmerne på øen højt. 

Foreningens arrangementer indeholder og dækker medlemmernes 

interesse for både kultur, traditioner, sundhed, økologi, natur og miljø m.m. 

 

§ 3  Medlemskab 

 

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. 

Indmeldelse og udmeldelse kan ske til foreningens kasserer. 

Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 

 

§ 4  Bestyrelsens sammensætning og opgaver 

 

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer  + 2 suppleanter. 

Alle beslutninger i bestyrelsen tages ved simpelt stemmeflertal. 

I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, 

og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 

2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Medlemskontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen. 

 

§ 5  Regnskab, hæftelse og tegning 

 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 

for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter 

med dens respektive formue. 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Foreningen kan ikke optage lån. 
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§ 6  Generalforsamlingen 

 

Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af marts og indkaldes 
med minimum 3 ugers varsel til foreningens medlemmer. Stemmeberettiget er 
aktive medlemmer. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest  14 dage før generalforsamlingen. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. 

Dagsorden ved generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
2. Aflæggelse af beretning til godkendelse 
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelse 
6. Valg af revisorer 
7. Eventuelt 

 

§ 7  Ekstaordinær Generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 20 
medlemmer ønsker det. Skriftlig anmodning må da indgives med navn og 
underskrift til formanden senest 3 uger før den ekstraordinære forsamling 

afholdes. 

Vedtægtsændringer kan, når disse er angivet i indvarslingen, vedtages på en 
hvilken som helst Generalforsamling, når mindst 2/3 af de mødte medlemmer 
stemmer for. 

 

§ 8  Foreningens opløsning 

Foreningen kan kun opløses på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 
stemmeflertal. Opnås dette ikke, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling inden 14 dage, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt 
stemmeflertal. 

Ved opløsning af foreningen overlades eventuel formue og inventar til 
almennyttige, velgørende formål på Rømø efter bestyrelsens beslutning. 

 

 

Rømø, den 1. marts 2018  

 


