
Byhusforeningen i Nysted – Vedtægter 
 

§1. 
 

Foreningens navn er: Byhusforeningen i Nysted. 
Foreningens adresse er: Jernbanegade 7, 4880 Nysted. 
 

§2. 
 

Foreningens formål er at drive et Multihus/Kulturhus for borgere i Nysted og omegn. Det er 
hermed hensigten at skabe et åbent samlingssted for Nysteds borgere, hvor borgerne bestemmer 
husets aktiviteter og funktioner at støtte, samle og starte nye aktiviteter og kreativ udfoldelse for og 
mellem borgere. 
 

§3. 
 
Som medlemmer kan optages alle, herunder organisationer og foreninger, som tilslutter sig 
foreningens formål og er indstillet på, efter evne, at yde en indsats for at fremme foreningens 
formål. 
 
Foreningens bestyrelse kan ekskludere medlemmer, som groft eller gentagne gange forbryder sig 
mod foreningens virksomhed og husets regler for denne. 
Beslutningen skal godkendes på førstkommende generalforsamling. 
 

§4. 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned i Nysted. Tid, sted og 
dagsorden offentliggøres med 14 dages varsel. 
 
Forslag, der ønskes på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 6 dage før 
generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal dog indgives skriftligt til bestyrelsen senest den 1. 
marts. 
 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte 
medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
Et medlem mister sit medlemskab, hvis kontingent ikke er indbetalt senest 10 dage før ordinær 
generalforsamling. 
Som stemmetællere vælges én fra bestyrelsen og én udenfor bestyrelsen. 
 

a. Et medlemskab enkelt/forening har 1 stemme 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller ¼ af foreningens 
medlemmer ønsker det, efter reglerne for ordinær generalforsamling. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde: 
 

a. Valg af dirigent og stemmetællere 



b. Bestyrelsens beretning 
c. Aflæggelse af regnskab 
d. Rettidigt indkomne forslag 
e. Godkendelse af budget og kontingent 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
g. Valg af 1 bilagskontrollant og 1. suppleant (ekstern revision) 
h. Eventuelt 	

	
Dagsorden	for	ekstraordinær	generalforsamling	skal	indeholde	mindst	punkterne	a,	d	og	h.	
	

§5.	
	
Foreningens	arbejde	ledes	af	en	bestyrelse	på	5	medlemmer	samt	2	suppleanter	valgt	på	
generalforsamling	for	2	år	ad	gangen.	Bestyrelsen	træffer	afgørelse	om	hvilke	
bestyrelsesmedlemmer,	der	er	på	valg	i	lige	og	ulige	år.	
	

3	medlemmer	og	1	suppleant	vælges	i	lige	år	
2	medlemmer	og	1	suppleant	vælges	i	ulige	år	
Genvalg	kan	finde	sted.	
	

Afgår	 et	 bestyrelsesmedlem	 i	 utide,	 foretages	 suppleringsvalg	 først	 på	 førstkommende	
generalforsamling,	 medmindre	 bestyrelsen	 derved	 bliver	 på	 mindre	 end	 4	 medlemmer,	 i	
hvilket	tilfælde	bestyrelsen	er	berettiget	til	at	supplere	sig	selv.	
	
Bestyrelsen	 konstituerer	 sig	 umiddelbart	 efter	 generalforsamlingen,	 vælger	 ved	 afstemning	
blandt	 sine	 medlemmer	 en	 formand,	 en	 næstformand,	 en	 kasserer	 og	 en	 sekretær	 og	
fastsætter	selv	sin	forretningsorden.	
Bestyrelsesmøde	 afholdes	 når	 formanden	 finder	 det	 fornødent,	 eller	 når	 mindst	 3	
bestyrelsesmedlemmer	kræver	det.	
	
Bestyrelsen	træffer	beslutning	ved	simpel	stemmeflerhed,	men	er	kun	beslutningsdygtig,	når	
4	bestyrelsesmedlemmer	(incl.	formand	eller	næstformand)	er	tilstede.	Ved	stemmelighed	er	
formandens,	 eller	 ved	 dennes	 fravær	 den	 fungerende	 formands	 stemme	 udslagsgivende.	
Suppleanter	kan	stemme	ved	fuldmagt.	Over	bestyrelsesmøderne	føres	beslutningsreferat.	
	

§6.	
	
Foreningens	 regnskab	 og	 revision	 følger	 kalenderåret.	 Regnskabet	 skal	 før	 den	 ordinære	
generalforsamling	være	revideret	af	1	revisor/bilagskontrollant,	 som	skal	være	valgt	blandt	
medlemmer	udenfor	bestyrelsen.	
Kassereren	 indkasserer	 foreningens	 indtægter	 og	 betaler	 de	 af	 bestyrelsen	 godkendte	
regninger.	Der	føres	kassebog	over	samtlige	indtægter	og	udgifter	og	årsregnskab	udarbejdes		
af	revisor.	Foreningens	formue	bør	være	anbragt	 i	et	anerkendt	pengeinstitut	og	bør	så	vidt	
muligt	være	rentebærende.	
	
	

	



§7.	
	
Foreningen	forpligtes	ved	underskrift	af	3	bestyrelsesmedlemmer,	hvoraf	den	ene	skal	være	
formanden	eller	næstformanden.	Ved	køb,	salg	eller	pantsætning	af	fast	ejendom	kræves	dog	
underskrift	 af	 den	 samlede	 bestyrelse.	 Bestyrelsen	 kan	 meddele	 foreningens	 kasserer	
fuldmagt	 til	 at	modtage	 indbetalinger	 og	 betale	 indgående	 forpligtelser.	 Foreningen	 hæfter	
kun	for	sine	forpligtelser	med	den	foreningen	til	enhver	tid	hørende	formue.	Der	påhviler	ikke	
foreningens	medlemmer	eller	bestyrelsen	nogen	personlig	hæftelse.	
	

§8.	
	
Til	 ændringer	 af	 nærværende	 vedtægter	 kræves	 vedtagelse	 på	 en	 generalforsamling	med	
2/3	af	de	afgivne	stemmer.	
	

§9.	
	
Til	foreningens	opløsning	kræves	2/3	majoritet	af	samtlige	foreningens	medlemmer.	Er	2/3	
af	 medlemmerne	 ikke	 til	 stede	 ved	 generalforsamlingen,	 kan	 bestyrelsen	 (senest	 30	 dage	
efter)	 indkalde	 til	 en	 ny	 generalforsamling,	 hvor	 opløsning	 kan	 vedtages	 med	 2/3	 af	 de	
tilstedeværende	stemmer.	
I	 tilfælde	af	 foreningens	opløsning	 tilfalder	 foreningens	 formue	Nysted	kommune	og	Lokale	
og	Anlægsfonden	med	50%	hver.	Nærværende	punkt	kan	 først	ændres	 efter	 år	2006	og	da	
kun	med	samtykke	af	Nysted	Kommune.			
	
Vedtaget	 den	 19.03.2003	 og	 underskrevet	 af	 Formand	 og	 Dirigent	 –	 renskrevet	 111215	 og	
godkendt	på	Generalforsamlingen	310316.	
	
.	


