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Vedtægter for 
Foreningen Stenager Mølles Venner 

 

 

§1 Navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Stenager Mølles Venner og hjemsted er Vejle Kommune. 

 

§2 Formål 

 

Foreningens formål er: 

 

at bidrage til, at istandsætte og vedligeholde Stenager Mølle med tilhørende mølledam 

og hermed genskabe og videreføre stedet som en arbejdende vandmølle. 

 

at sikre dette kulturhistoriske værdifulde element i lokalområdet. 

  

at formidle Møllens historie og betydning i lokalområdet   

 

§3 Økonomi 

 

Det økonomiske grundlag for foreningen tilvejebringes bl. a. ved tilskud/støtte fra offentlige eller 

private midler (fonde mv.), kontingent og andre bidrag. 

 

Tilvejebragte midler kan alene anvendes til de i § 2 anførte formål. 

 

§4 Medlemmer 

 

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber, som støtter foreningens 

virke. 

 

Hvert medlemskab har en stemme på generalforsamlingen 

 

Der betales et årligt kontingent hvis størrelse vedtages på generalforsamlingen. 

 

Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

 

§5 Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige 

medlemmer adgang, og hvert medlem har en stemme. Foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes  

 



Foreningen Stenager Mølles Venner  
 

Foreningen Stenager Mølles Venner 

c/o Knabberupvej 164, Skibet, 7100 Vejle.  75881162.    stenagerm@profibermail.dk 

 

 

en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Januar kvartal og indvarsles ved 

skriftlig indkaldelse senest 14 dage før afholdelse. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet 

på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 

1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes som 

forannævnt, men med mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter andragendets fremkomst. 

 

§6 Dagsorden 

 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning, godkendelse af beretning 

3. Kassereren aflægger regnskab, godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent for hver medlemskategori, jf. §4. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

7. Valg af 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

§7 Afstemning 

 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt der 

ikke efter gældende vedtægters § 10 og 11 kræves kvalificeret flertal. 

Ved personvalg med flere kandidater end der vælges, kræves skriftlig afstemning. 

 

§8 Bestyrelsen 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer.  

2 bestyrelsemedlemmer udpeges af ejeren af  Stenager Mølle umiddelbart før hver 

generalforsamling. 

3 af bestyrelsens øvrige 5 medlemmer er på valg i ulige år og 2 medlemmer er på valg i lige år. 

Første gang, hvor nyvalg til bestyrelsen finder sted, trækkes der lod om hvilke medlemmer der er på 

valg. 

Suppleanterne er på valg hvert andet år. Første gang, hvor nyvalg til bestyrelsen finder sted, trækkes 

der lod om hvilken suppleant der er på valg. 

Genvalg kan finde sted. 

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møder, 

når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger 

afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 

Over det på møderne passerede føres protokol, som de deltagende bestyrelsesmedlemmer 

underskriver ved mødets afslutning. 

Bestyrelsen eller andre medlemmer af foreningen kan ikke modtage honorar af foreningens midler. 
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§9 Administration 

 

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. 

De af foreningen tilhørende midler indsættes på konto i pengeinstitut, der lyder på foreningens 

navn. 

Bestyrelsen kan give fuldmagt/bemyndigelse til et eller flere medlemmer af bestyrelsen til at 

administrere kontoen. 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

 

§10 Vedtægtsændringer 

 

Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går 

ind herfor, samt at mindst 10% af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen. 

 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling 3 uger senere, som så er beslutningsdygtig ved simpelt flertal uanset det 

fremmødte antal medlemmer, 

 

§ 11 Foreningens ophør 

 

Bestemmelse om foreningens ophør kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for 

vedtægtsændringer. 

 

Ved ophør anvendes foreningens formue til kulturelle formål i lokal området (Skibet Sogn). 

 

 

 

 

 

Godkendt på stiftende generalforsamling d. 27. aug. 2009 
 

 
Anders Hedegaard                 Laust Fredslund                  Mogens Svarrer                 Per Søndergaard 

 

 

 

                             Henrik Holm                    Verner Carlsen                  Marta Rasmussen 

 


