
? Borgerforeningen ?  

Vedtægter: 

Formålet: 

Fællesskabet er en styrke der skal dyrkes og støttes.   

Foreningen skal arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge 

sammenholdet blandt beboerne. Det vil vi gøre ved at igangsætte aktiviteter, hvor vi mødes og kan lære 

noget af hinanden. Foreningen tror på at når vi mødes på kryds og tværs af nationaliteter, religioner og 

generationer, styrker vi det gode naboskab, samt den mentale og fysiske sundhed.  

Foreningen vil arbejde for at forbedre livet i bydelen, ved at bidrage til en fælles forståelse og at vi sammen 

kan løse de udfordringer vi står i. Foreningen arbejder på at undgå ekskludering og stigmatisering på flere 

niveauer. Dette vil ske gennem dialog og brobygning til Holstebro Kommune og boligorganisationerne. Og 

ved at samarbejde med andre foreninger og aktører.  

Foreningen vil bidrage til et godt image for området, ved at få fortalt de positive historier, så vi kan være 

stolte af det sted vi bor.   

 

Hjemsted: 

Foreningen har base i Trivselshuset, Asagården 55 A, 7500 Holstebro 

Medlemmer: 

Alle med postadresse i Nørrelands Sogn, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, kan blive 

optaget som medlem. 

Et medlem der arbejder imod foreningens formål, vedtægter og beslutninger, kan ekskluderes af 

bestyrelsen.  

Kontingent: 

Der betales ikke et kontingent, men medlemmer registreres med navn og adresse.  

Vi ønsker at alle beboere skal have en chance for at blive aktive medlemmer, også selvom man ikke har en 

økonomi der kan håndtere kontingentet. Dette er en del af foreningens formål at undgå ekskludering og 

stigmatisering.  

Som medlem kan du vælge at donere et frivilligt beløb til foreningens arbejde.  

 

Generalforsamlingen afholdes en gang om året 

Der indkaldes 4 uger inden afholdelsen. Der annonceres på Facebook, hjemmeside og via mail.  

Alle medlemmer der møder op, kan stemme og der skal indsendes forslag til ændringer eller mødepunkter 

senest 14 dage inden generalforsamlingen til bestyrelsen.  

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende: 



1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 

3. Godkendelse af regnskab og kommende budget 

4. Behandling af indkomne forslag 

5.  Valg af 2 stemme optæller 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt suppleanter 

7. Evt.  

 

Ledelse af foreningen: 

Borgerforeningen har en bestyrelse der består af 3 medlemmer: 

Forperson  

Næstforperson 

Kasserer 

Bestyrelsen har ansvaret for at foreningens formål opfyldes og at de aktiviteter der sættes i gang, opfylder 

foreningens formål. Det er bestyrelsen der kan godkende aktiviteter og ligeledes kan de afvikle aktiviteter 

såfremt de ikke opfylder foreningens formål.  

Bestyrelsen har ansvaret for at registrere medlemmer og tage imod eventuelle donationer. Det er ligeledes 

bestyrelsen der kan udelukke medlemmer.  

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi. 

Bestyrelsen har ansvar for at samarbejde med den boligsociale helhedsplans projektleder samt 

boligselskaberne. Bestyrelsen skal sikre at de aktiviteter der igangsættes, efterlever Trivselshusets 

retningslinjer og at der etableres et tæt samarbejde med Trivselshusets bestyrelse.  

Under bestyrelsen nedsættes der 3 udvalg: 

Aktivitetsudvalget støtter op om og igangsætter bevægelses- og idrætsaktiviteter for børn, unge og 

voksne. Derudover igangsætter aktivitetsudvalget fællesskabende aktiviteter, der kan forebygge ensomhed 

og bidrage til det gode naboskab, mental og fysisk sundhed.  

Fondsøgningsudvalget søger midler hjem til relevante aktiviteter i samarbejde med dem der skal stå for 

aktiviteten og er opsøgende på at vide hvilke puljer der kan søges hjem.  

Pr. og Udviklingsudvalget står for at kommunikere omkring de aktiviteter der laves, samt at få fortalt de 

positive historier fra området.  

I hvert udvalg skal der være minimum 2 personer og gerne flere.  

 

 



Økonomi:  

Regnskabet fremlægges for og godkendes af den ordinære generalforsamling. Medlemmer kan se 

regnskabet 14 dage før generalforsamlingen, såfremt de ønsker det.  

Regnskabet følger kalenderåret fra 1. januar – 31 december. 

En enig bestyrelse kan godkende og underskrive aftaler.  

Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen eller der kan indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor vedtægtsændringer ligeledes kan drøftes og besluttes.  

For at gennemføre en vedtægtsændring skal der, blandt de fremmødte, være flertal for ændringen.  

Foreningens opløsning: 

Foreningen kan kun opløses på et særligt indkaldt møde, hvor en evt. opløsning drøftes. Der forsøges som 

udgangspunkt altid at finde andre løsninger på dette.  

Har foreningen indestående midler skal disse doneres til Trivselshuset og dennes bestyrelse.  

 

Til næste møde: 

Foreningens Navn – hvad skal vi hedde? 

Hvordan laver vi pr.? 

Hvordan inviterer vi så vi får flest mulige med? 

Afholdelse af Generalforsamlingen? 

- mad, musik, oplæg, husk at fortælle om processen I har været igennem. Boligsocial Helhedsplan kontra en 

borgerforening. Hvorfor nu det ? 

 

 


