Vedtægter for Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening.
Foreningens navn er: Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening, (KBA),
hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

1. Foreningens formål er at fremme fællesskabsfølelsen blandt sognets beboere – ved folkeligt
og kulturelt virke, idræt og ved repræsentation i diverse udvalg. Desuden skal foreningen
tegne og være sognets talerør udadtil.
2. Som medlemmer kan optages alle, som tilslutter sig foreningens nuværende og kommende
formålsparagraffer.
3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver, som har erhvervet
medlemskab og er over 18 år, har stemmeret. Vedtægtsændringer skal ske ved almindeligt
stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
4. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
5. Den årlige generalforsamling afholdes i årets første kvartal.
• Indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages
varsel, og skal ske ved opslag / annoncering.
• Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
• På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virksomhed, og det
reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
• Foreningens bestyrelse og revisorer vælges.
6. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller dersom 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det skriftligt, ved deres underskrifter.
7. Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. Dagsorden til den ordinære
generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
a. Valg af dirigent og referent.
b. Formandens beretning.
c. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
d. Behandling af eventuelle forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lige år 3 personer, og ulige år 4 personer.
f. Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
g. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
h. Evt.
8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal, der er tilstede.
9. Samtlige vedtagelser ved generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder skal under mødet føres
til protokol. Ved generalforsamlinger skal dirigenten underskrive referatet. Alle
bestyrelsesmøder skal starte med godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

10. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som varetager den daglige drift, herunder fastsættelse af
medlemskontingent.
11. Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse tilstræbes at være jævnt fordelt i sognet.
12. Konstituerende bestyrelsesmøde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en
sekretær.
Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Bestyrelsen kan uddelegere
opgaver til foreningens medlemmer.
13. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ind- og udmelde foreningen i diverse
interesseorganisationer.
14. Foreningen kan frit afholde møder, fester, foredrag, oprette idrætshold samt andre
arrangementer.
15. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og øvrige medlemmer
hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og
afgørelser.
16. Til foreningens ophævelse kræves ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.
17. Hvis foreningen ophæves skal dens midler lægges i depot og opbevares indtil en ny forening
med samme formål evt. oprettes.

Vedtaget på generalforsamlingen d.

/

2021.

Dirigent:__________________________________________

Formand:__________________________________________

