
 

 
1 

Vedtægter for Foreningen Bækkely Vibæk 

§ 1 Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Foreningen Bækkely Vibæk. 

1.2 Foreningens hjemsted er Vester Vejrupvej 9A, Vibæk, Bramming i Esbjerg Kommune. 

§ 2 Formål & Aktiviteter 

2.1 Foreningen har til formål, gennem kristne værdier, at skabe rammer for mental og åndelig sundhed. 
Foreningen afholder retræter og kurser samt andre aktiviteter, som styrker mental og åndelig 
sundhed.  

Mental sundhed har fokus på aktiv fritid, fællesskab og mening.  

Åndelig sundhed har fokus på stilhed, hvile, refleksion, og bøn. 

2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik. 

§ 3 Medlemskab 

3.1 Som medlemmer kan optages enhver person der kan gå ind for foreningens formål. Medlemskab 
tegnes for et kalenderår ad gangen. 

3.2 Et medlemskab berettiger til en stemme i generalforsamlingen, så vidt medlemskabet er tegnet 
senest tre måneder inden generalforsamlingens afholdelse.  

3.3 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. 

3.4 Bestyrelsen fastsætter nærmere procedurer for ind- og udmeldelse. 

§ 4 Generalforsamlingen 

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

4.2 Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen. 

4.3 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker 
med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne og ved 
opslag/annoncering. 

4.4 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

4.5 Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse, såfremt vedkommende har 
været medlem af foreningen i mindst et år. 
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4.6 Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af foreningens virksomhed, og 
som ikke er i samme husstand som bestyrelsesmedlemmer eller foreningens evt. ansatte.  

4.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremtidig virksomhed inkl. budget      
6. Fastsættelse af kontingent      
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleant 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

4.8 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger 
før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i 
hænde senest seks uger før generalforsamlingen.  

4.9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtaget § 4 stk. 
10 samt §10 stk.1. 

4.10 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de stemmeberettigede fremmødte på en 
ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med 
dagsordenen.  

4.11 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning medmindre mindst ét medlem ønsker skriftlig 
afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme 
post.  

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om 
det overfor formanden. Generalforsamling afholdes senest fire uger efter modtagelse af 
anmodningen. 

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden. 

§ 6 Bestyrelsen 

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, så der i ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i 
lige år to bestyrelsesmedlemmer.  
 
Der kan vælges en suppleant hvert år. Suppleanten kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, 
dog uden stemmeret. 
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6.2 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen 
konstituerer sig selv. 

6.3 Bestyrelsen arbejder for at ansætte en forstander, som varetager foreningens daglige drift med 
ansvar overfor bestyrelsen. Forstanderen deltager i bestyrelsesmøder og har taleret men ikke 
stemmeret. 

6.4 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og har ansvar for ledelsen af 
bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre 
medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når forstanderen fremsætter begæring 
herom over for formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. 
Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen. 

6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne, inkl. formanden 
og/eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision 

7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

7.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

7.3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Såfremt regnskabet overstiger 
500.000 kr. skal revision foretages af en godkendt revisor. 

§ 8 Tegningsregler og hæftelse 

8.1 Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån og 
salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede 
bestyrelse. 

8.2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue og ikke enkeltpersoner. 

§ 9 Eksklusion 

9.1 Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion af foreningen, hvis de aktivt modarbejder 
foreningens arbejde eller formål. Eksklusionen vedtages på en generalforsamling med simpelt flertal. 

§ 10 Opløsning 

10.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor 
opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med 
simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den 
første.  
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10.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et beslægtet formål efter generalforsamlingens 
beslutning. 

§ 11 Vedtægtsdato og underskrift 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 10. april 2021. 

Dirigentens underskrift: 

 

 10. april 2021         _Vibæk, Bramming_____           __________________________________ 

Dato            Sted                              Navn: Carrie Lynne Lautrup 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

___________         _Vibæk, Bramming_____           __________________________________ 

Dato            Sted                                Navn: Torben Linden 

 

___________         _Vibæk, Bramming_____           __________________________________ 

Dato            Sted                                Navn: Stella Rebecca Emilsson 

 

___________         _Vibæk, Bramming_____           __________________________________ 

Dato            Sted                                Navn: Matt Thomas 

 

___________         _Vibæk, Bramming_____           __________________________________ 

Dato            Sted                                Navn: Hans Lautrup 

 

___________         _Vibæk, Bramming_____           __________________________________ 

Dato            Sted                                Navn: Carrie Lynne Lautrup 

 

 

 

 

 


