
Referat af generalforsamling Røgen Borgerforening d. 24.03.2019. 

Fremmødte: 35 medlemmer. 

Dagsorden  

 

1. Valg af dirigent 

 Bent Drevald  

i. Generalforsamlingen er indkaldt efter vedtægterne og kan afholdes. 

 

2. Valg af referent  

 Kristine Katborg 

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 Koncerter  

i. 7 Koncerter med stor succes, god tilslutning og økonomisk rentabelt.  

Bespisning inden koncert har dog en stor del af det økonomiske 

overskud. 

 Mange andre aktiviteter 

i. Livestreaming, VM i bold, gymnastik, seniorgruppe, fotoudstilling osv. 

 Café Blå 

i. Stor succes og hyggeligt. Lukker ned for sommeren ultimo Marts. 

Åbner op igen til Oktober. Man kan dog altid åbne Café Blå på eget 

initiativ til hygge. 

ii. Har man ikke anskaffet sig en Nøgle til forsamlingshuset, kan sådan 

en erhverves ved Frede mod et depositum.   

 Fællesspisninger 

i. Stort fremmøde. Ca 40 deltagere i gennemsnit. Billig prispolitik og 

trods det er der overskud hver gang.  

Lukkes ned ultimo Marts. Opstart igen til oktober.  

 Teknikhus 

i. Der er indgået aftale med Aura omkring dette og teknikhuset er nu 

placeret på det sted det giver mindst gene 

ii. Røgen Forsamlingshus bliver kompenseret med ca. 40.000 kr. samt 

en opgradering og videreførelse af den sponserede 

internetforbindelse. 

iii. Pengene udbetales i 2019 og er ikke med i regnskabet for 2018. 

iv. Peter – Via teknikhuset bliver internetforbindelsen forbedret til 

100/100. 

  



 Økonomi 

i. Kontingent.  

Det ønskes at generalforsamlingen drøfter om kontingentstrukturen 

skal ændres til forskellige differentierede kontingenter med 

differentierede medlemsfordele ud fra nedenstående forslag lavet af 

bestyrelsen 

 
 

 Beslutning:  

-Der skal være tale om et personligt kontingent, ikke pr. 

husstand. 

-Der skal laves en udformning af kontingent for børn, 

Bestyrelsen må arbejde videre med om der skal være en 

øgning af prisen på kontingenterne.  

-Generalforsamlingen ønsker ikke at der skal være 

differentiering i fordele ved differentieret betaling. Enten er man 

medlem eller også er man ikke og alle skal have samme 

fordele, dog er der tilslutning til at prisen indenfor det at være 



aktivt medlem kan være forskellig, da man så kan vælge at 

støtte med flere penge, men det skal være uden ekstra fordele.  

Bestyrelsen må arbejde videre med dette og der er ikke 

modvilje mod at der tilføjes flere medlemsfordele såsom 

billigere leje af forsamlingshuset for medlemmer.  

 

Diskussion: 

 Benny: Spørger til om der er der snakket om, om man kan 

opgradere/nedgradere fra et medlemskab til et andet og hvor 

ofte kan man det, hvis ovenstående matrix blev en realitet?  

Svar: Bestyrelsen har diskuteret om der kan spekuleres 

økonomisk for medlemmerne så kontingentet kan udnyttes 

negativt. Bestyrelsens holdning er at medlemmerne i byen ikke 

ønsker at udnytte dette men rent faktisk ønsker at bidrage og 

støtte byen. 

Benny ønsker som tovholder for PBS at der laves en 

retningslinje for, hvornår på året der kan skiftes kontingent og 

hvor ofte, da det har betydning for indkrævning. 

 Rie: Opfordrer til at man tænker med hjertet i stedet for at 

spekulere i hvordan man for mest muligt for pengene. 

 Christian: at kolonne 4 kaldes udvidet støttemedlemskab – blot 

en ændring til navnet på kontingentforslaget. 

 Rita: Ønsker at det handler mindre om fordelene og mere om at 

støtte Røgen og forsamlingshuset.  

 Trine: Finder det forvirrende med for mange kontingent 

varianter og ønsker kun at man er enten medlem eller 

støttemedlem.  

 Stig: Fortæller at kontingentet tidligere var et 

husstandsmedlemskab og at her var økonomien i 

forsamlingshuset ikke sund og der er for mange enlige der ikke 

følte det var retfærdigt da de betalte det samme som en hel 

familie. Da der blev lavet personlige kontingenter blev 

økonomien sundere. Kontingent modellen bør derfor være 

personlig og der bør ikke være en differentiering, man bør 

enten være medlem eller ikke medlem.  

Påpeger at kontingent matrix ikke står beskrevet 

fyldestgørende på hjemmesiden, der står bla. Ikke at man kan 

tegne både et støttekontingent og medlemskabskontingent og 

derved støtte med mere som vist i matrix ovenover. Kolonne 3.  

Påpeger at der mangler uddybning af hvad børn koster – 

differentieret efter alder. 



Mener at tilflyttere der har købt ejendom i Røgen sogn skal 

fritages for 2 års reglen. 

 Kræn: Forslag: At rabatten til fx leje af forsamlingshuset evt. 

kunne vurderes ud fra hvor mange år man har været medlem 

og hvor meget man har indbetalt. Og derved får man ekstra 

betalingen som rabat. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår v. Frede. 

Regnskabet er vedlagt i Bilag 1. 

 

 Overskud for 2018 på 39.394,15 – beløbet indeholder forudbetalte billetter til 

forårets koncerter i 2019 på omkring 30.000. 

 Nedgang i kommunale udgifter skyldes evt. færre udgifter til vandafledning, 

da der er blevet brugt/udledt mindre vand i 2018. 

 

 

5. Indkomne forslag 

Forslaget til vedtægtsændringerne er vedlagt i Bilag 2 – ændringer der skal tages 

stilling til er markeret med rødt. 

På Bilag 3 findes de endelige vedtægter efter ændringernes godkendelse. 

 

 Vedtægtsændringer v. Ole Brøkner, Jesper Gregersen, Stig Madsen 

i. § 1: Navnet ændres til Røgen Borgerforening. 

ii. § 1: At borgerforeningen kan bruges til søgning af midler internationalt 

fx almennyttigt. Borgerforeningen kan ikke støtte kommercielle formål. 

 Jesper: Ordet ikke kommercielle skal indgå i vedtægterne. 

 Bent: Kan økonomien i projekterne indvirke på 

borgerforeningens økonomi ifb. Med underskud i det enkelte 

projekt?  

Svar: Hvis der er søgt penge gennem Danida skal pengene 

sættes ind på separate konti og derved er et evt. underskud/tab 

i projektet ikke indvirkende på borgerforeningens økonomi. 

Bestyrelsen skal godkende hvert enkelt projekt, for at sikre at 

der ved den enkelte ansøgning ikke kan falde et økonomisk tab 

tilbage på borgerforeningen. 

iii. § 2: Ændringer godkendes. 

iv. § 7: Ændring fra 7 til 9 medlemmer godkendes. 

v. § 7: Ændring til foreslået tekst: Landsbyrådsrepræsentant og 

suppleant er på valg i lige år og vælges begge for to år. 



vi. § 7: Der ønskes omformulering. Forslag kan være at ” Bestyrelsen 

beslutter hvorvidt den skal være repræsenteret ved en 

bestyrelsesrepræsentant i en arbejdsgruppe og ikke at ”der SKAL 

være et bestyrelsesmedlem i hver gruppe”. 

vii. § 10: Ændring til vedtægten: der skal stå forening i stedet for 

interessantskab.  

viii. § 16: Ændring godkendes, dog ønskes/forventes der af 

generalforsamlingen at store ændringer i vedtægterne så som 

mængden og prisen på kontingenter præsenteres på en 

generalforsamling til drøftelse inden endelig beslutning tages af 

bestyrelsen. 

 

6. Valg af bestyrelsen (jf. paragraf 7) 

Under paragraf 7 i ændringerne til vedtægterne blev det besluttet at bestyrelsen 

skal bestå af 9 medlemmer og der skal derfor vælges 6 nye medlemmer til 

bestyrelsen i år.  

Af hensyn til at sikre den fremtidige turnus hvor der årligt vælges henholdsvis 4 og 5 

til bestyrelsen, så vil den person der bliver valgt ind på plads nummer 6 være valgt 

for 1 år. De øvrige vil være valgt for 2 år. 

 

På valg i år: 

 

 Annie Nielsen 

 Christian Holmstrup 

 Susanne Kaae 

 Allan Nordestgaard Sørensen 

Hvem ønsker valg til bestyrelsen? 

 Navne på dem der kan stemmes på: 

i. Jesper Gregersen 

ii. Annie Nielsen 

iii. Christian Holmstrup 

iv. Susanne Kaae  

v. Allan Nordestgaard Sørensen 

vi. Ole Brøkner 

 Alle ovenstående vælges ind. 

 Susanne Kaae vælges kun for 1 år, efter eget ønske. 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er: 

 Morten Rathke 



 Morten bliver valgt ind igen, da ingen andre stiller op.  

 

8. Valg af kritisk revisor 

På valg er: 

 Sørn Sloth Christensen 

 Sørn er valgt igen uden modkandidat. 

 

9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråds 

 Der er kun valg hvert andet år. På generalforsamlingen i 2018 blev følgende 

valgt: 

 Landsbyrepræsentant: Rie Grotkjær 

Suppleant for landsbyrepræsentant: Bent Drevald 

Begge vil være på valg ved generalforsamlingen i 2020. 

 

10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant 

 Se punkt 9. Ingen valg i 2019. 

 

11. Eventuelt 

 Huset på Silkeborgvej. Rie ønsker at generalforsamlingen kommer med input 

til hvad der skal ske med dette hus. Er det noget borgerforeningen skal gå 

ind i? Generalforsamlingen beder bestyrelsen gå videre med drøftelsen af 

dette og evt. indkalde til et borgermøde om dette. 

 Stig: Orientering: Der kan spares penge på skorstensfejning da der er fri 

skorstensfejning. Prisen er 275 inkl. Moms. Pr. skorsten og billigere ved 

skorsten nr. 2. 

 Forslag fra generalforsamlingen: Bestyrelsen skal blive bedre til at informere 

borgerforeningen om hvad de foretager sig evt. ved at lægge nyhedsbrev 

eller beslutningsreferat på Røgenlisten eller hjemmesiden og gøre 

opmærksom på hvilke datoer der holdes bestyrelsesmøde. 

 Peter ønsker at bestyrelsen inden næste generalforsamling kigger på 

vedtægterne i paragraf 9 om optagelse af lån og prokura og at dette skal 

ændres til næste generalforsamling. 

 Forslag fra Benny – Kan der oprettes en Googlekalender med husets 

aktiviteter da alle så kan se hvornår huset er ledigt? Bestyrelsen arbejder 

videre med dette. 

  



Bilag 1: Økonomi 

Resultatopgørelse for Foreningen Røgen Forsamlingshus for året 2018 

 
 

 2018 2017 
Indtægter   
Kontingenter 34.800,00 32.000,00 
Udlejning 31.850,00 46.450,00 
Tilskud 10.000,00 10.000,00 
Fællesspisning, café, livestream. 19.081,45 10.447,50 
Musikarrangementer 37.479,15 24.616,72 
Renter 0,00 7,36 

 
I alt 

 
133.210,60 

 

 
123.521,58 

   

Udgifter   

Fyringsolie og service af fyr 22.731,50 20.861,06 
El & gas 9.586,38 6.685,82 
Vand 1.029,80 1.889,99 
Kommunale udgifter 5.696,73 7.425,87 
Forsikring 16.390,13 16.212,74 
Telefon og annoncering 563,75 50,00 
Rengøringsmidler o.a. 1.148,00 3.599,25 
Udsmykning 0,00 3.342,18 
Reparation og vedligeholdelse 5.926,94 34.153,97 
Anskaffelser 22.812,70 12.772,75 
Gebyrer, inklusive Nets 2.961,52 1.396,09 
Kontingenter 350,00 350,00 
Hjertestarter 3.210,00 2.085,00 
Gaver 1.446,00 0,00 
Ikaros-projekt (se note) 963,00 12.135,00 

I alt 94.816,45 122.959,72 
 

Resultat for 2018 39.394,15        
Saldo 31.12.17 106.663,41        
Saldo 31.12.18 146.057,56        

 
Fordelt som følger: 

 
Kassekredit 

 
130.941,06 

 
Kasse 

 
2.541,50 

 
B-konto 

 
12.575,00 

 
D-konto 

 
0,00 

 

Underskrift af revisorer:  _________________________________________ 

  __________________________________________ 



 

 

Forklarende kommentarer til resultatopgørelse for Foreningen Røgen 

Forsamlingshus for året 2018 

 

Udlejning Røgen Vandværk har betalt leje kr. 2.000 for 2018 i begyndelsen af 2019. 
Denne indtægt vil først figurere på 2019 opgørelsen. Et depositum på 
1.000 kr. vedrørende leje i 2019 er indbetalt i 2018. 
 

Tilskud 10.000 kr. er et årligt kommunalt tilskud. Beløbet udbetales til Røgen 
Forsamlingshus men kan søges af andre i lokalsamfundet.  I 2018 er 
bevilget et garantibeløb på kr. 4.000 til endelig afvikling af Ikaros-
projektet. Der blev heraf kun brug for 963 kr. Se også nedenstående post: 
Ikaros 
 

Fællesspisning o. a. Arrangementerne inkluderer: fællesspisning, live-streaming, Blå Café og 
Musik og Sang for Børn. Udgifter til drikkevarer er hovedsageligt konteret 
under musikarrangementer, dog er smagsprøver indkøbt til live-streaming 
(øl-smagning) konteret under dette punkt. Under opstart af Blå Café 
sommer og efterår 2018 blev nogle indkøbte drikkevarer konteret under 
dette punkt. 
 

Musikarrangementer Et tilskud fra Kulturelt Samvirke til AB/CD koncerten på 6.674,40 kr er 
inkluderet i dette punkt. Et tilskud fra Kulturelt Samvirke til Repeatles 
koncerten på kr.7.688 kr. er først udbetalt i 2019 og er derfor ikke 
indregnet her. Se også kommentar til B-konto. 
 

Renter Billetkontoen er ikke længere rentebærende. 
 

Fyringsolie og service Beløbet dækker køb af olie (2 gange påfyldning) og den årlige regulære 
service (kr. 1.900,86.) 
 

El og gas Der er indkøbt gas i 2018 for 1.320 kr. Vi betaler ca. kr. 60 per måned for 
måleren ved Modus Vivendi-trappen/Ikaros-skulpturen. Det er faste 
udgifter, da der ikke har været forbrug. 
 

Kommunale udgifter Udgifterne dækker: renovation, vandafledning, skorstensfejning og 
rottebekæmpelse. Vi betaler ikke ejendomsskat af ejendomsværdien på 
1.000.000 kr. Dette beløb har været konstant i årevis. 
 

Forsikringer Alle forsikringer bliver betalt for ét år primo januar. Vi betaler et årligt 



beløb på ca. kr. 1.500 til Dansø Forsikringsmægling for fortsat rådgivning. 
 

Telefon og 
annocering 

Telefonabonnementet er nu endeligt afviklet. 563,75 kr. er betaling for 
såkaldte flyers med information om Røgen Forsamlingshus 
 

Udsmykning Indramning af fotos har gennem årene været eneste post (i 2018: kr. 
1324,58) Denne post er fra og med 2018 flyttet til kontoen anskaffelser. 
 

Anskaffelser Større anskaffelser i 2018: trommepodier (kr. 3.000), køkkenudstyr 
(4.330,91), køleskab (5.436,25), indretning af blå stue (8721,26 kr.). 
Depositum for nøgler til medlemmer (10 x 100 = 1.000 kr.) er konteret her 
som indkomst. Faktura for produktion af nøgler er først modtaget og 
betalt i 2019. Se også posten: udsmykninger 
 

Gebyrer Stigende udgifter! Beløbet dækker Nets, oprettelse af mobile pay (499 kr.) 
nyt såkaldt ”selvbetjeningsgebyr” på kassekredit (250 kr. per kvartal) og 
0,75 kr. per transaktion via mobile pay (etableret medio oktober). Et nyt 
bankgebyr på kr. 500 per år for håndtering af foreninger er varslet til 
betaling første gang i juni 2019. 
 

Kontingenter Medlemskab af Foreningen Østjyske Forsamlingshuse 
 

Reparation og 
vedligeholdelse 

Større udgifter: legeplads (3.594,50 kr.), årlig service af opvaskemaskine 
(kr. 1.123,75). Forplejning i forbindelse med arbejdsdag (711 kr.) er 
konteret her. Bemærk at årlig service af oliefyr er konteret under 
opvarmning. Vi har endnu ikke betalt for renovering af gulvene på 
toilettet foretaget i 2017. Vi afventer en endelig afklaring. 
 

Hjertestarter Servicevirksomheden Kunsten at Redde Liv gik konkurs primo 2018 efter 
at vi havde betalt gebyret (kr. 2.085). Der er tegnet ny serviceaftale med 
firmaet First (kr. 1.125). Vi afventer en endelig opgørelse fra konkursboet 
for en eventuel dividende. 
 

Gaver Til: afgående bestyrelsesmedlemmer, Farre Forsamlingshus’ jubilæum, 
Kristine og Sørens bryllup. 
 

Ikaros-projekt 
 

Dette punkt kræver en særlig forklaring:  
 

 I 2016 bidrog Røgen Forsamlingshus med 5.000 kr. til Ikaros-
projektet.  

 ”Udgiften” på kr. 12.135 i 2017 regnskabet er kun teknisk set en 
udgift, da det var Ikaros-projektets egne penge (opbevaret på 
Røgen Forsamlingshus’ konto), der blev udbetalt. Ultimo 2017 
”opbevarede” vi fortsat kr. 0,83 for Ikaros-projektet. 

 Ved en fund-raising middag oktober 2018 for endelig at afvikle 



udeståender i forbindelse med Ikaros-projektet bevilgede Røgen 
Forsamlingshus et garantibeløb på kr. 4.000 fra det kommunale 
tilskud (se ovenfor). Heraf blev der kun brug for kr. 963. 

 Røgen Forsamlingshus har overtaget et telt indkøbt under Ikaros-
bevillingen. Nyværdi ca. kr. 2.500. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat for 2018 Resultatet inkluderer forudbetalte billetter for 2019 via billetkonto (kr. 
12.575) samt via mobile pay (kr. 9.575). Beløbet fra mobile pay er per 
31.12 overført til kassekreditten og indgår i dens saldo. 
 
Ved udgangen af 2017 var et tilsvarende indestående på billetkontoen kr. 
7.717,36 (det skæve beløb skyldes en lille rentetilskrivning).  
 

B-konto 
(billetkonto) 

Indestående er forudbetalte billetter til arrangementer i 2019. 
 
 

D-konto 
(dankonto) 

Kontoen bruges kun til mobile pay.  
 
Denne konto nulstilles på den sidste dag i hver måned og det indestående 
overføres til kassekreditten fordelt på de relevante kontonumre, derfor 
saldoen per 31.12.2018 på kr.0,00. 
 

 

 

 

Faste udgifter 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Opvarmning 8.965,65 9.567,13 9.989,07 20.861,06 22.731,50 
El og gas 7.516,49 6.483,11 10.399,40 6.685,82 9.586,38 
Vand 1.713,95 731,17 1.748,39 1.889,99 1.029,80 
Kommunale udgifter 8.845,97 5.365,80 6.976,69 7.425,87 5.696,73 
Forsikring 16.542,43 17.206,32 8.134,38 16.212,74 16.390,13 
Rengøringsmidler o.a. 3.021,75 484,19 654,00 3.599,25 1.148,00 
Gebyrer 1.316,70 2.733,25 1.482,55 1.396,09 2.961,52 
Hjertestarter 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 3.210,00 

 

Sum 50.007,94 44.655,97 43.431,48 62.172,82 64.772,06 



Bilag 2: Forslag til vedtægtsændringer 

Vedtægter for Røgen Borgerforening 

§ 1 Røgen Borgerforening er en almennyttig forening, hvis formål er at varetage Røgen 
Sogns og oplands interesser, herunder især folkelige og kulturelle aktiviteter. Røgen 
Borgerforening skal også varetage borgernes interesser overfor kommunale og andre 
myndigheder samt styrke og forbedre miljøet i lokalområdet.  
 
Foreningen ejer og driver Røgen Forsamlingshus som samlingssted for egnens 
befolkning.  
 
Foreningen skal fremme udviklingen af Røgen Legeplads og Torv og eventuelle andre 
fælles aktivitetsmuligheder. 
 
Foreningen kan endvidere deltage i/støtte aktiviteter/projekter for borgere lokalt, 
regionalt, nationalt og internationalt efter bestyrelsen godkendelse. 

 
§ 2 

 
Medlemmer er alle, som betaler medlemskontingent til Røgen Borgerforening.  

Støttemedlemmer betaler nedsat kontingent og kan til medlemspris deltage i koncerter 
og andre udvalgte arrangementer. 

 
§ 3 

 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
 
Generalforsamlingen består af alle betalende medlemmer, dog har kun medlemmer 
med bopæl i Røgen Sogn og opland stemmeret. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7) 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af kritisk revisor 
9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd. 
10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant. 
11. Eventuelt 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 
Eventuelle forslag skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen afholdes. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller 
når mindst 1/4 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen med 
angivelse af grunden. 
 
Bekendtgørelsen om generalforsamlingens afholdelse og indhold sendes pr. mail til 
medlemmerne. Medlemmerne er selv forpligtede til at oplyse mail-adresse til foreningen 
– har man ingen mail-adresse oplyses dette, og man vil få indkaldelsen bragt eller sendt 
med posten.  

 
§ 4 

 
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men for at tage beslutning om ændring 
af vedtægter kræves at ¾ af de afgivne stemmer skal være for ændringen. 
 



I forbindelse med salg af foreningens ejendomme eller foreningens ophævelse kræves, 
at mindst ¾ af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Herefter skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de afgivne stemmer ligeledes 
skal være for forslaget. 

 
§ 5 

 
Alle medlemmer, der betaler medlemskontingent og er bosat i Røgen Sogn og opland, 
er ved fremmøde stemmeberettigede til en generalforsamling.  

Støttemedlemmer har ikke stemmeret. 

 
§ 6 

 
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen og 
underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Referatet offentliggøres herefter ved opslag i Forsamlingshuset og på Røgen 
Forsamlingshus' hjemmeside. 

 
§ 7 

 
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på 
generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Der vælges skiftevis 4 og 5 
bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. 
 
Der vælges endvidere 2 suppleanter og 2 kritiske revisorer. Disse vælges ligeledes for 2 
år. 1 suppleant og 1 kritisk revisor er på valg hvert år på den ordinære 
generalforsamling. 
 
Landsbyrådsrepræsentant og suppleant vælges begge for et år. 
Landsbyrådsrepræsentanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og får 
tilsendt dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder. 
 
Suppleanter kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret og får tilsendt 
dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsen kan tilknytte andre medlemmer efter eget valg til bestyrelsen. Det kan 
f.eks. være som kasserer eller til andre bestyrelsesopgaver. Disse medlemmer kan 
deltage i relevante punkter på bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen kan iværksætte eller godkende aktiviteter/projekter og nedsætte 
selvstændige arbejdsgrupper af medlemmer til at løse disse opgaver. En gruppe skal 
have mindst et bestyrelsesmedlem som deltager, og vedkommende er ansvarlig for 
gruppens arbejde over for bestyrelsen. Medlemmer i gruppen kan deltage i relevante 
punkter på bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret.  

 
§ 8 

 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og afholder møder, når 
formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Om bestyrelsens forhandlinger fører 
sekretæren en protokol. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

 
§ 9 

 

Bestyrelsen forvalter i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger 

alle foreningens anliggender, opbevarer aktiver og kassebeholdninger, afslutter på 

foreningens vegne de nødvendige kontrakter, varetager vedligeholdelsen af 

Forsamlingshuset og optager lån i bygningen, alt med bindende virkning for foreningen. 

Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 
§ 10 

 



Bestyrelsen må ikke købe jord eller fast ejendom, sælge eller afhænde 

interessentskabets ejendom uden generalforsamlingens samtykke jf. § 4. 

 
§ 11 

 
Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved årligt kontingent fra 
medlemmerne, offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, 
arrangementer, banklån, belåning af fast ejendom og indtægter ved udleje af lokaler. 

 
§ 12 

 
Forsamlingshuset kan ikke udlejes til kommercielle formål. 
 
Forsamlingshuset kan f.eks. ikke udlejes til private til koncertarrangementer, 
teaterforestillinger og lignende, hvor et eventuelt overskud går til arrangørerne. Der kan 
gøres undtagelser, hvis det er til almennyttige formål. Det er bestyrelsen, der afgør 
dette. 

 
§ 13 

 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Der fremlægges regnskab hvert år ved den ordinære generalforsamling. Regnskabet 
skal være revideret af de 2 kritiske revisorer. 

 
§ 14 

 
Et eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i 
et pengeinstitut. 

 
§ 15 

 
Såfremt foreningen nedlægges med et overskud, skal overskuddet gå til folkelige og 
kulturelle aktiviteter for borgerne i Røgen Sogn og opland. 

 
§ 16 

 
Bestyrelsen fastsætter kontingentstørrelserne for medlemmer og støttemedlemmer. 

  
Vedtaget på den generalforsamlingen d. 

 
Dirigent  
 
 

 

 

  



Bilag 3: Endelig udgave af vedtægterne efter generalforsamlingen 

Vedtægter for Røgen Borgerforening 

§ 1 Røgen Borgerforening er en almennyttig forening, hvis formål er at varetage Røgen 
Sogns og oplands interesser, herunder især folkelige og kulturelle aktiviteter. Røgen 
Borgerforening skal også varetage borgernes interesser overfor kommunale og andre 
myndigheder samt styrke og forbedre miljøet i lokalområdet.  
 
Foreningen ejer og driver Røgen Forsamlingshus som samlingssted for egnens 
befolkning.  
 
Foreningen skal fremme udviklingen af Røgen Legeplads og Torv og eventuelle andre 
fælles aktivitetsmuligheder. 
 
Foreningen kan endvidere deltage i/støtte ikke-kommercielle aktiviteter/projekter for 
borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt efter bestyrelsen godkendelse. 

 
§ 2 

 
Medlemmer er alle, som betaler medlemskontingent til Røgen Borgerforening.  

Støttemedlemmer betaler nedsat kontingent og kan til medlemspris deltage i koncerter 
og andre udvalgte arrangementer. 

 
§ 3 

 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
 
Generalforsamlingen består af alle betalende medlemmer, dog har kun medlemmer 
med bopæl i Røgen Sogn og opland stemmeret. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7) 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af kritisk revisor 
9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd. 
10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant. 
11. Eventuelt 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 
Eventuelle forslag skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen afholdes. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller 
når mindst 1/4 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen med 
angivelse af grunden. 
 
Bekendtgørelsen om generalforsamlingens afholdelse og indhold sendes pr. mail til 
medlemmerne. Medlemmerne er selv forpligtede til at oplyse mail-adresse til foreningen 
– har man ingen mail-adresse oplyses dette, og man vil få indkaldelsen bragt eller sendt 
med posten.  

 
§ 4 

 
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men for at tage beslutning om ændring 
af vedtægter kræves at ¾ af de afgivne stemmer skal være for ændringen. 
 



I forbindelse med salg af foreningens ejendomme eller foreningens ophævelse kræves, 
at mindst ¾ af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Herefter skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de afgivne stemmer ligeledes 
skal være for forslaget. 

 
§ 5 

 
Alle medlemmer, der betaler medlemskontingent og er bosat i Røgen Sogn og opland, 
er ved fremmøde stemmeberettigede til en generalforsamling.  

Støttemedlemmer har ikke stemmeret. 

 
§ 6 

 
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen og 
underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Referatet offentliggøres herefter ved opslag i Forsamlingshuset og på Røgen 
Forsamlingshus' hjemmeside. 

 
§ 7 

 
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på 
generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Der vælges skiftevis 4 og 5 
bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. 
 
Der vælges endvidere 2 suppleanter og 2 kritiske revisorer. Disse vælges ligeledes for 2 
år. 1 suppleant og 1 kritisk revisor er på valg hvert år på den ordinære 
generalforsamling. 
 
Landsbyrådsrepræsentant og suppleant er på valg i lige år og vælges begge for to år.  
Landsbyrådsrepræsentanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og får 
tilsendt dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder. 
 
Suppleanter kan ligeledes deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret og får tilsendt 
dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsen kan tilknytte andre medlemmer efter eget valg til bestyrelsen. Det kan 
f.eks. være som kasserer eller til andre bestyrelsesopgaver. Disse medlemmer kan 
deltage i relevante punkter på bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen kan iværksætte eller godkende aktiviteter/projekter og nedsætte 
selvstændige arbejdsgrupper af medlemmer til at løse disse opgaver. Bestyrelsen 
beslutter hvorvidt den skal være repræsenteret ved en bestyrelsesrepræsentant i en 
arbejdsgruppe. Medlemmer i gruppen kan deltage i relevante punkter på 
bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret.  

 
§ 8 

 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og afholder møder, når 
formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Om bestyrelsens forhandlinger fører 
sekretæren en protokol. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

 
§ 9 

 
Bestyrelsen forvalter i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger 
alle foreningens anliggender, opbevarer aktiver og kassebeholdninger, afslutter på 
foreningens vegne de nødvendige kontrakter, varetager vedligeholdelsen af 
Forsamlingshuset og optager lån i bygningen, alt med bindende virkning for foreningen. 
Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 
§ 10 

 
Bestyrelsen må ikke købe jord eller fast ejendom, sælge eller afhænde foreningens 



ejendom uden generalforsamlingens samtykke jf. § 4. 

 
§ 11 

 
Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved årligt kontingent fra 
medlemmerne, offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, 
arrangementer, banklån, belåning af fast ejendom og indtægter ved udleje af lokaler. 

 
§ 12 

 
Forsamlingshuset kan ikke udlejes til kommercielle formål. 
 
Forsamlingshuset kan f.eks. ikke udlejes til private til koncertarrangementer, 
teaterforestillinger og lignende, hvor et eventuelt overskud går til arrangørerne. Der kan 
gøres undtagelser, hvis det er til almennyttige formål. Det er bestyrelsen, der afgør 
dette. 

 
§ 13 

 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Der fremlægges regnskab hvert år ved den ordinære generalforsamling. Regnskabet 
skal være revideret af de 2 kritiske revisorer. 

 
§ 14 

 
Et eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i 
et pengeinstitut. 

 
§ 15 

 
Såfremt foreningen nedlægges med et overskud, skal overskuddet gå til folkelige og 
kulturelle aktiviteter for borgerne i Røgen Sogn og opland. 

 
§ 16 

 
Bestyrelsen fastsætter kontingentstørrelserne for medlemmer og støttemedlemmer. 

  
Vedtaget på den generalforsamlingen d. 

 
Dirigent  
 
 

 

 

 

 

 


