
Brejning Kultur Forening – Vedtægter 
Af den 03. november 2021 

§1, FORMÅL 
I. Brejning Kultur Forening (BKF) er en frivillig forening, som har til formål at skabe og afholde 

kulturelle arrangementer, tiltag og underholdning i Brejning og omegn (defineret som postnummer 
7080). 

II. Foreningen skal højne og udvikle den kulturelle og social aktivitet for områdes beboere i alle 
samfundslag, samt øge kendskabet til Brejning og omegn. 

III. Foreningens virke skal kendes ved ”Oplevelser med nærvær og omtanke”. 

§2, HJEMSTED 
I. BKF’s aktiviteter skal primært foregå i Brejning og omegn, men kan undtagelsesvis udvides til andre 

geografiske områder, såfremt det giver mening i forhold til arrangementets indhold og giver værdi 
for områdets borgere. 

II. Arrangementer udenfor 7080 skal godkendes ved flertal i bestyrelsen. 

§3, MEDLEMMER 
I. Alle over 15 år kan blive stemmeberettiget medlem (medlem) af BKF mod betaling af fastsat 

kontingent. Dog må maximalt 20% af stemmeberettiget medlemmerne have bopæl udenfor 7080 
Børkop. Dette for at sikre at Brejnings og omegns interesser varetages. 

II. Alle må tegne sig som støttemedlemmer uden stemmeret mod betaling af fastsat kontingent. 
III. Det er ikke nødvendigt at være medlem eller støttemedlem for at deltage eller være frivillig i 

foreningens arrangementer. Dog med undtagelse af §8,II Udvalgsansvarlig. 
IV. Stemmeværdien af medlemmer med andet postnummer end 7080 kan aldrig overstige 20% af de 

samlede afgivende stemmer. I frafaldssituationer hvor procenten overstiger 20, beregnes disses 
stemmefordeling kun som 20% af de samlede afgivende stemmer (=stemmeværdi på mindre end 
1). Dette for at sikre at Brejnings og omegns interesser varetages. 

 
V. EKSKLUDERING 

a) Såfremt et medlem, stemmeberettiget eller støttemedlem, vurderes at arbejde mod 
foreningens vedtægter eller daglige orden i en sådan grad at det forstyrrer foreningens virke 
eller omdømme, iværksætter bestyrelsen mægling.  

b) Vurderes dette ikke at løse problemet senest 30 dage efter bestyrelsens beslutning om 
mægling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion er det eneste punkt på 
dagsordenen, som skal behandles. 

c) Her starter bestyrelsen med fremlæggelse af sagens kerne og synspunkter. Derefter får 
medlemmet taletid (telefon- og videoopkalder tilladt).  

d) Hvis et fremmødt flertal stemmer for ekskludering efter sagen er fremlagt og taletid overstået, 
ekskluderes medlemmet af foreningen. Medlemmet kan stemme ved generalforsamlingen, 
også ved tilstedeværelse igennem medier. Ekskluderingen kan finde sted, selv om medlemmet 
ikke deltager.  

e) Der tilbagebetales kontingent proportionalt med resttiden for regnskabsåret til medlemmet 
inden for 14 dage fra generalforsamlingen.   

§4, KONTINGENT 
I. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal melde ud senest en måned før sæsonstart. 

II. Medlemmet anses for værende udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt senest 31 dage efter 
sæsonstart.   
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§5, GENERALFORSAMLING 
I. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

II. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse mellem uge 33 og uge 37 i lige 
årstal (hvert andet år), med 14 dages varsel, som minimum på foreningens hjemmeside og sociale 
medier, hvis disse haves. Alternativt via medlemmernes sidste oplyste mailadresse. 

III. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
IV. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmeret. 
V. Det er tilladt at afgive sin stemme selv om man ikke er tilstede, enten skriftligt eller via et pålideligt 

medie. Dette skal dog være bestyrelsen i hænde senest to dage før afstemningen. 
VI. Kun stemmeberettiget medlemmer kan vælges på generalforsamlingen.  

VII. På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring af 
eller tilføjelser til disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

 

VIII. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN 
• Valg af dirigent 
• Valg af referent 
• Bestyrelsens beretning til godkendelse 
• Godkendelse af regnskab  
• Valg af  

o 5 Bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 bestyrelsesmedlemmer) 
o 2 suppleanter 
o 1 intern revisor 

• Diskussion af indkomne forslag 
• Eventuelt 

 

IX. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
a) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
b) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede 

medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. 
 

X. En ekstraordinær generalforsamling varsles med samme varsel og betingelser som en ordinær 
generalforsamling  

 

XI. SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER 
a) Særlige omstændigheder: Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en generalforsamling eller 

ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt fremmøde pga. særlige omstændigheder 
(epidemi/force majeure), findes et lignende og fyldestgørende alternativ til afvikling af 
generalforsamlingen. Her er det tilladt i nogen grad at afvige fra vedtægterne, hvis disse i 
situationen umuliggøre generalforsamlingen. Taletid og behandling af forslag kan dog aldrig 
udelades.  

b) Definitionen på fremmødte medlemmer: Da teknologien forandrer vores hverdag anses 
”fremmøde” også som værende via et, af bestyrelsen godkendt, videomøde-program eller 
lignende. Kravet er at man hele tiden skal kunne se medlemmet visuelt og levende for at 
bekræfte vedkommendes tilstedeværelse ved mødet.  
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§6, ÆNDRINGER TIL VEDTÆGTER 
I. Forslag til vedtægtsændringer skal stilles på en generalforsamling, og kan vedtages med minimum 

to tredjedele af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. 
II. Dog kan ændringer i foreningens formålsparagraf §1, kun ændres, hvis minimum 3/4 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

§7, BESTYRELSEN 
I. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, senest 14 dage efter generalforsamlingen, med: 

• Formand 
• Evt. næstformand 
• Kasserer 
• Bestyrelsesmedlemmer 

II. MINIMUMSBESTYRELSE 
a) Såfremt det ikke er muligt at sætte en fuld bestyrelse på 5 personer, skal der minimum 

besættes: 
• Formand 
• Kasserer 

b) Kan der ikke vælges en fuld bestyrelse på den ordinære generalforsamling eller sker der frafald 
i perioden, kan bestyrelsen indtil næste generalforsamling optage nye bestyrelsesmedlemmer 
uden generalforsamling, såfremt: 
• Der ikke er flere generalforsamlingsvalgte suppleanter. 
• Det nye bestyrelsesmedlem er stemmeberettiget medlem. 
• Det nye bestyrelsesmedlem kan godkendes af en enstemmig bestyrelse.  

Dette muliggøres for at sikre foreningens fortsatte virke. 
c) Optagelse af nyt bestyrelsesmedlem skal offentliggøres senest 7 dage efter valget til alle 

medlemmer, stemmeberettiget og støttemedlemmer via hjemmeside og/eller sociale medier. 
 

III. Bestyrelsesposter besættes indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 
IV. Maximalt 20% af bestyrelsen må have bopæl udenfor 7080 Børkop. Dette for at sikre at Brejnings 

og omegns interesser varetages. 

§8, UDVALG 
I. Foreningens arrangementer og planlægges og afholdes af særskilte udvalg under foreningen.  

II. Den enkelte udvalgsansvarlige skal være medlem eller støttemedlem af foreningen, og skal sørge 
for at foreningens vedtægter og daglige orden overholdes i planlægning og udførelse.  

§9, ØKONOMI 
I. Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentforpligtelsen. 

II. Formand og kasserer er begge tegningsberettigede for foreningen. 
III. Almene driftsudgifter over 1.000 kr. godkendes første gang af formand og kasserer. 
IV. Udgifter over 1.000 kr. og arrangement-budgetter skal forhåndsgodkendes af formand og kasserer.  

V. REGNSKAB 
a) Foreningens regnskabsår løber 1. januar til 31. december. 
b) Kontingent kan opkræves forskudt fra regnskabsåret. 
c) Regnskabet underskrives af kasserer og revisor.  
d) Hvis der ikke er valgt en revisor, underskrives det af den samlede bestyrelse. 
e) Regnskabet fra ulige år fremlægges på den ordinære generalforsamling. 
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f) Regnskab fra lige år fremlægges i bestyrelsen senest uge 6 i ulige år, samt på førstkommende 
ordinære generalforsamling.  

g) Revisoren kontrollerer om regnskabet er rigtigt og overholder foreningens vedtægter, samt 
almene love og regler. Revisoren fremlægger hans eller hendes bemærkninger til årsregnskabet 
på generalforsamlingen.  

h) Såfremt revisoren anmoder bestyrelsen om en ekstraordinær generalforsamling til at 
fremlægge sine bemærkninger, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til denne med 14 dages 
varsel, senest 7 dage efter anmodningen. Dette for at sikre at der ikke går et år før 
uregelmæssighederne italesættes. 

§10, NEDLÆGNING AF FORENING 
I. Foreningen kan opløses, såfremt 3/4 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling, efter 

fulgt af en ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter, stemmer herfor. 
II. I tilfælde af foreningens opløsning sælges effekter i foreningens beholdning hvis muligt, og formue 

samt restendende effekter tilfalder Gauerslund Sogns Menighedsråd, øremærket til social indsats i 
sognet. 
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