§1
Selskabets navn er: BRYLLE FORSAMLINGSHUS
Selskabets hjemsted: Brylle, 5690 Tommerup.

§2
Selskabets formål er udleje lokaler til offentlige
og private møder, til afholdelse af selskabelige
sammenkomster m.v.
§3
Den nødvendige kapital til selskabets virksomhed
tilvejebringes ved udlejning af forsamlingshuset,
ved tegning af andele og ved optagelse af lån.
§4
Andelenes størrelse er på 20,- kr. og mangefold
heraf. Der udstedes andelsbeviser lydende på det
tegnede beløb, navn og adresse.
Ingen andelshaver har mere end 1 stemme i
selskabets anliggender.
Andelshaverne hæfter kun med deres indbetalte
andel for selskabets gæld.
Der skal føres en fortegnelse over de udstedte
andelsbeviser med anførsel af beløb, navn og
adresse.
§5
Andelsbeviserne kan gå i arv.
Anden overdragelse af beviserne skal godkendes
af bestyrelsen. Formanden påtegner på grundlag
af fornøden dokumentation andelsbeviserne om
overdragelsen herunder arv
§6
Generalforsamlingen er højeste myndighed i
selskabets anliggender. Dens beslutninger sker
ved almindelig stemmeflertal. Ændringer af
vedtægterne skal dog vedtages af 2/3 af de på
hver generalforsamling afgivne stemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
torsdag i uge 45. Bestyrelsen indkalder til
generalforsamling ved avertering mindst en uge
før dens afholdelse
§7
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal indleveres til
formanden senest 4 dage før en sådan.
§8
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger driftsregnskab og
status.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af stedfortræder
7. Valg af revisor
8. Valg af stedfortræder.
9. eventuelt.
§9
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der
består af 7 medlemmer, 2 stedfortræder, 2
revisorer samt 1 stedfortræder.
Hvert år afgår henholdsvis 3 eller 4 af
bestyrelsen, en stedfortræder, en revisor og
stedfortræderen for revisoren.
Alle valg er gældende for to år.
Valgbare er andelshavere, der er fyldt 18 år.
Enhver valgbar andelshaver er pligtig til at
modtage valg. Ingen er pligtig til at modtage
genvalg eller nyvalg, før der er gået ligeså lang
tid, som andelshaveren sidst har fungeret i valgt
hverv.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, sekretær, og kasserer. Formanden
repræsenterer selskabet udadtil og varetager i
øvrigt almindelige formandspligter.
Næstformanden varetager formandens pligter i
dennes fravær. Sekretæren fører en protokol
over bestyrelsens og generalforsamlingens
drøftelser og vedtagelser. Kassereren fører
selskabets regnskab, der mindst skal bestå af en
kasse over selskabets indtægter og udgifter,
udarbejder ved regnskabsårets slutning et
driftsregnskab og en status og er ansvarlig for
selskabets midler.

§ 11
Formand og kasserer har under ansvar overfor
bestyrelsen og general- forsamlingen den
daglige. Bestyrelsen søger for forsamlingshusets,
vedligeholdelse og antager vært og evt. andet
personale. Bestyrelsen fastsætter priser for
udlejningen af forsamlingshuset. Enhver der får
forsamlingshuset overladt til brug, er ansvarlig
for den skade, der måtte der voldes på huset, og
dets inventar Bestyrelsen har bemyndigelse til at
nægte personer og foreninger adgang til
forsamlingshuset, såfremt de ikke overholder de
af bestyrelsens givne forskrifter for benyttelse af
forsamlingshuset. I tilfælde af søgsmål optræder
bestyrelsen på selskabets vegne.
§ 12
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens
samtykke hæfte selskabet for gæld.

§ 13
Selskabets regnskabsår er fra oktober til oktober.
Det reviderede årsregnskab kan fås hos
kassereren 5 dage før generalforsamlingen.
§ 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 10 andelshavere skriftligt overfor
formanden forlanger det med opgivelse af de
sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen søger
for indkaldelse ved avertering, der skal ske
mindst en uge før generalforsamlingens
afholdelse.
§ 15
Selskabet kan opløses, når dette bestemmes af
to generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4
ugers mellemrum.
Mindst 2/3 af de til begge generalforsamlinger
afgivet stemmer skal være for opløsning.
Indkaldelsen til generalforsamlingerne foretages
af bestyrelsen og skal ske på samme måde og
med samme varsel som til ordinær
generalforsamling

§ 16
Den generalforsamling, der endelig vedtager
selskabets opløsning, vælger et
likvidationsudvalg, der kan være den siddende
bestyrelse, til at realisere selskabets aktiver.
§ 17
Eventuelt overskud ved realisationen deles
mellem andelshaverne i forhold til den indbetalte
andels størrelse.

Andelshaverne skal for at kunne deltage i
fordelingen af det evt. overskud kunne
fremlægge andelsbevis/beviser med
overdragelsespåtegning, som anført i § 5.
Opløsningen og indkaldelsen af andelsbeviserne
skal averteres i det lokale blad samt i
Statstidende. Der skal gives en frist på ½ år til
andelsbevisernes aflevering til
likvidationsudvalget.
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