Vedtægter for Reerslev Forsamlingshus
§ 1.
Selskabets formål er at opretholde Reerslev forsamlingshus som samlingssted for sognets beboere.
§ 2.
Som andelshaver i forsamlingshuset kan optages personer, som er nået myndighedsalderen, og bosiddende i Reerslev sogn, med afgrænsning mod nord ved Brandhøjgårdsvej 98 matr.nr. 13 m. Andelen dækker en husstand og giver ret til at 2 personer fra husstanden har møde- og stemmeret.
Desuden kan Høje-Taastrup kommune optages som andelshaver.
§ 3.
Der kan tegnes andele af størrelse, som fastsættes af generalforsamlingen.
Dog kan Høje-Taastrup kommune tegne andele på kr. 5.000,00. Fraflytter en andelshaver Reerslev
Sogn, med den §2 anførte afgrænsning, tabes alle rettigheder og forpligtelser. Ønsker en andelshaver at udtræde af forsamlingshuset kan det ske ved aflevering af andelsbeviset i kvitteret stand.
§ 4.
Økonomiske rettigheder og forpligtelser, deles efter indbetalt indskud mellem private andelshavere.
Bliver en andelshaver insolvent overtager de private andelshavere hans forpligtelser.
§ 5.
Generalforsamlingen, som afholdes hvert år i februar måned er øverste myndighed i alle selskabets
anliggender.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, enten når bestyrelsen bestemmer det, eller når
10 andelshaver ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det. Enhver generalforsamling bekendtgøres mindst 14 dage før i et lokalt blad.. Forslag til generalforsamlingen tilstilles formanden
senest 3 dage før.
§ 6.
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen og afgår
hvert år. Bestyrelsen afgår på skift og vælges for to år af gangen. Ved stemmelighed i bestyrelsen er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er mødt.
Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 bilagskontrollanter, som vælges for to år af gangen og afgår
skiftevis. Der vælges to bestyrelsessuppleanter og en bilagskontrollantsuppleant hvert år. Regnskabet følger kalenderåret. Budget og regnskab skal forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
§ 7.
Bestyrelsen repræsenterer selskabet udadtil i alle tilfælde. Den bestemmer størrelse af de beløb der
erlægges for benyttelsen af selskabets lokaler, samt varetager i det hele selskabets forhold med de
undtagelser, som står i vedtægterne. Tegningsberettiget er formand og kasserer i fællesskab.

§ 8.
Bestyrelsen kan opkræve et beløb årlig hos andelshaverne. Dette fastsættes hvert år på generalforsamlingen, kommunen undtaget idet det kommunale tilskud fastsættes efter byrådets nærmere bestemmelser.
§ 9.
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte på de to generalforsamlinger med mindst
14 dages mellemrum stemmer herfor.
Selskabet kan opløses når mindst 2/3 af andelshaverne stemmer derfor på de to ordinære generalforsamlinger efter hinanden.
Alle andre vedtagelser på generalforsamlinger sker ved alm. stemmeflertal. Ændringer i selskabets
vedtægter skal forelægges byrådet og tilsynsrådet.
§ 10.
I tilfælde af selskabets opløsning eller ved salg af forsamlingshuset, tilfalder selskabets formue en
fond, hvis midler alene kan anvendes til almennyttige formål i Reerslev sogn. Fonden bestyres af 5
personer fra Reerslev sogn valgt af Høje-Taastrup kommunes byråd.
§ 11.
Ingen kan være andelshaver, uden han eller hun underkaster sig alle i disse vedtægter indeholdte bestemmelser.
§ 12.
Nuværende andelshavere nord for Brandhøjgårdsvej 98 opretholder deres rettigheder og forpligtelser i forsamlingshuset.
Således godkendt på generalforsamlingen den 1. maj 2007
Bestyrelsen
Poul Jensen

Gorm Folmer-Petersen

Bettina Nielsen

Jørgen Holmsted

Ulla Christensen

