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d. 23/10 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i BEF
Tirsdag d. 20/11 kl. 19:00
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i BEF
Tirsdag d. 20/11 kl. 20:30
Kun adgang for medlemmer, husk medlemskort.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referant og 2 stemmetællere
2. Formanden har ordet omkring aftenes eneste punkt:
deling af Borger & Erhvervsforeningen/Huset
3. Vedtægtændring §2
4. Vedtægtændring §9
5. Vedtægtændring §13
Vedtægterne kan læses på hjemmesiden
www.bef-i-ladepladsen.dk
Indkaldelsen har været offentliggjort i Haslev Fakse Posten i uge 43
Kan læses på hjemmesiden fra uge 43.
Mail til de medlemmer vi har mailadresse på, uge 43

Venlig hilsen den siddende bestyrelse:
Almer Simonsen, Kim Andersen Annamarie Andersen, Britt Simonsen, Jørn Christensen,
Stefan Bruun Pedersen , Mette Østerbro
Suppleanter Karsten Bjerre Poulsen, Jan Kjærgaard
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§ 2. Foreningens formål er :
At gavne lokalsamfundet ved gennem forskellige aktiviteter at samle borgerne i Faxe Ladeplads og omegn og dermed
give mulighed for positiv udvikling.
At skabe grobund for udvikling og trivsel, ved at inddrage lokale frivillige kræfter i samspil med det lokale erhvervsliv.
At drive HUSET på Hovedgaden 40 som et samlings- og aktivitetssted til gavn og glæde for både unge og ældre borgere
uden hensyntagen til livsindstilling og politisk anskuelse.
At arrangere eller deltage i sociale, kulturelle og sundhedsmæssige aktiviteter.
At sikre den bedst mulige udnyttelse af HUSET`s faciliteter til gavn for lokalområdets borgere og erhvervsliv.

Ændres til

§ 2. Foreningens formål er :
At gavne lokalsamfundet ved gennem forskellige aktiviteter at samle borgerne i Faxe
Ladeplads og omegn og dermed give mulighed for positiv udvikling.
At skabe grobund for udvikling og trivsel, ved at inddrage lokale frivillige kræfter i samspil
med det lokale erhvervsliv.
At arrangere eller deltage i sociale, kulturelle og sundhedsmæssige aktiviteter.
At den selvstændige forening HUSET på Hovedgaden 40, driver Huset som et samlingsog aktivitetssted til gavn og glæde for både unge og ældre borgere uden hensyntagen til
livsindstilling og politisk anskuelse.
At sikre den bedst mulige udnyttelse af HUSET`s faciliteter til gavn for lokalområdets
borgere og erhvervsliv.
§ 9. Foreningens opløsning :
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske efter de i § 8 anførte regler
Forinden gyldig vedtagelse af foreningens opløsning kan finde sted skal generalforsamlingen have vedtaget en plan for
afvikling af foreningens økonomiske forpligtigelser m.v. og have taget beslutning om at oprette et fond af foreningens
eventuelle formue, hvis afkast skal anvendes til støtte af almennyttige og kulturelle formål i Hylleholt sogn.

Ændres til

§ 9. Foreningens opløsning :
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske efter de i § 8 anførte regler
Forinden gyldig vedtagelse af foreningens opløsning kan finde sted skal
generalforsamlingen have vedtaget en plan for afvikling af foreningens økonomiske
forpligtigelser m.v. og have taget beslutning om at oprette et fond af foreningens
eventuelle formue, hvis afkast skal anvendes til støtte af almennyttige og kulturelle formål
i Hylleholt sogn.
Hvis Faxe Laderplads Borger & Erhvervsforening nedlægges, overdrages Huset,
Hovedgaden 40 til Foreningen HUSET
§ 13. Forskellige bestemmelser:
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg blandt foreningens medlemmer til under ansvar og tilsyn at forestå div.
arrangementer. Bestyrelsen træffer bestemmelse om fastsættelse af entre for deltagere i de enkelte arrangementer.
Bestyrelsen bestemmer ligeledes i hvilket omfang medlemmernes pårørende eller andre ikke medlemmer kan deltage i
de enkelte arrangementer.
Disse vedtægter er lovligt vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. april 1984 og revideret den 17. april 2002
og revideret på ekstraordinær general forsamling 29. marts 2007.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 8. april 2009. Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 4. april
2014.
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Ændres til

§ 13. Forskellige bestemmelser:
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg blandt foreningens medlemmer til under
ansvar og tilsyn at forestå div. arrangementer. Bestyrelsen træffer bestemmelse om
fastsættelse af entre for deltagere i de enkelte arrangementer.
Bestyrelsen bestemmer ligeledes i hvilket omfang medlemmernes pårørende eller andre
ikke medlemmer kan deltage i de enkelte arrangementer.
BEF overdrager d. 31/12 2018 brugsretten til foreningen HUSET, som til gengæld
forpligter sig til at holde bygningen i forsvarlig stand, og drive HUSET som Forsamlings-og
Kulturhus med ret til værelsesudlejning. Denne brugsret kan ikke ændres så længe
foreningen HUSET overholder disse forpligtigelser. Foreningen HUSET afholder herefter
alle udgifter til drift og vedligeholdelse.
Disse vedtægter er lovligt vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. april 1984
og revideret den 17. april 2002 og revideret på ekstraordinær general forsamling 29. marts
2007.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 8. april 2009. Revideret på ekstraordinær
generalforsamling den 4. april 2014. Revideret på ekstraordinær generalforsamling d.
20.nov. 2018

