
Vedtægter for Fjelstervang Festuge 

§ 1 Foreningens navn er Fjelstervang Festuge. Foreningen er stiftet d. 24. marts 1986. 

Hjemsted: Ringkøbing-Skjern Kommune 

§ 2 Foreningens formål er, ved afholdelse af en årlig byfest, at indsamle midler til støtte for 

idræts- og ungdomsarbejde i Fjelstervang Idræts Forening (F.I.F). 

§ 3.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen. 3 er på valg lige år, 2 er på valg ulige år. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem 

udtræder af bestyrelsen før valgperiodens udløb, er bestyrelsen selvsupplerende.  

§ 3.2 Bestyrelsen har ret til at udpege/ nedsætte udvalg/ enkeltpersoner til at hjælpe ved de 

forskellige arrangementer før og under byfesten. Bestyrelsen konstituere sig selv. 

§ 3.3 Der vælges hvert år 1 revisor samt 1 revisorsuppleant uden for bestyrelsen. 

§ 3.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 3.5 Foreningen forpligter ved sin underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 

være formand. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage 

indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de 

for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens 

respektive formue.  

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes 1 

gang årligt, senest den 30. september. Generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage 

før afholdelse. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen. 

Stemmeret har alle fremmødte, der er fyldt 18 år. Valgbar er alle, der er fyldt 18 år.  

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal, dog kræves til 

ændring af nærværende vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.  

 

§ 5 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 3 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Eventuelt 



§ 6 Som startkapital før hver byfest får foreningen et nærmere aftalt beløb af Fjelstervang 

Idræts Forening (F.I.F) Efter generalforsamlingen overdrages overskuddet, samt den 

modtagne startkapital til Fjelstervang Idræts Forening (F.I.F), som drager omsorg for, at 

overskuddet anvendes i overensstemmelse med § 2. Et evt. underskud udredes af 

Fjelstervang Idræts Forening. (F.I.F) 

 Bestyrelsen i Fjelstervang Idræts Forening. (F.I.F) har ret til, før, under og efter byfestens 

afholdelse, at have fuld indsigt i bestyrelsens økonomiske dispositioner.  

 

Vedtægter vedtaget den 14. september 2016 

____________________________________ 

Dirigent: Janus Frøslev 

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af Fjelstervang Idræts Forening (F.I.F) 

__________________________________________________________ 

F.I.F formand: Kim Reinwald  


