
VoresTorv:	Vedtægter	
§ 1. Navn og Hjemsted                                                                                                                                       
Stk. 1. Foreningens navn er VoresTorv 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune 

§ 2. Formål                                                                                                                                                        
Stk. 1.  Foreningens formål er et levende og inkluderende lokalsamfund med udgangspunkt ;l 
følgende gader og veje: Møllergade – Kongebakken – Albechsvej – Chris;an vej  - Overgade – 
Graaes vej – Caroline Amalie vej – Ørkildsgade – Lerches vej – Dronningholmsvej – Ravnemøllevej – 
Skolebakken - Holmevej.                                                                                                                            Stk. 
2.  Foreningen er upoli;sk  

§ 3. Medlemskreds                                                                                                                                                    
Stk. 1.  Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje ;l at arbejde for foreningens formål.   
Stk. 2.  Medlemskabet er først gyldigt når der er betalt kon;ngent.                                                             
Stk. 3.  Udmeldelse kan ske ved skriQligt henvendelse ;l kasseren ved udgangen af et regnskabsår. 
Stk. 4.  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kon;ngent. 

§ 4. Generalforsamlingen                                                                                                                                         
Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.                                                                   
stk. 2.  Ordinær generalforsamling aToldes en gang årligt inden udgangen af april måned og 
indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk.                                            
Stk. 3.  Møde- og stemmebereVgede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt 
forfaldent kon;ngent. Der kan ikke stemmes ved fulmagt.                                                                            
Stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsæ[else af kon;ngent 

6. Godkendelse af budget 

7. Valg af formand 



8. Valg af næs_ormand 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor  

10. Valg af Revisor                                                                                                                                        

11. Eventuelt                                                                                                                                      side 1. 
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§ 4. generalforsamlingen (forsat) 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest tre forud for udgangen af den måned hvor den ordinære 
generalforsamling skal aToldes.                                                                                                                     
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.                       
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. 
SkriQlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Hvert medlem kan 
maximalt afgive et antal stemmer, svarende ;l det antal personer, der skal vælges. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan aToldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og 
skal aToldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsæ[er skriQlig begrundet anmodning ;l 
formanden. I sådanne ;lfælde skal generalforsamlingen aToldes senest fire uger eQer 
anmodningen er kommet ;l formandens kundskab.                                                                                               
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 
kasseren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode, 
således at der hvert år vælges 2 medlemmer.                                                                                           
Stk. 2.  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger.                                                                                                                      
Stk. 3. Senest en uge eQer nyvalg ;l bestyrelsen aToldes kons;tuerende møde, hvor bestyrelsen af 
blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle ;llidsposter gælder frem ;l næste 
generalforsamling.                                                                                                                                               
Stk. 4. Bestyrelsen fastsæ[er i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsæ[e underudvalg og 



arbejdsgrupper ;l varetagelse af afgrænsede opgaver.                                                                          Stk. 
5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriQligt med angivelse af 
dagsorden, mår formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen 
fremsæ[er ønske om det over for formanden. I sådanne ;lfælde aToldes mødet senest 2 uger 
eQer anmodningen er kommet ;l formandens kundskab. 
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§ 7. Økonomi, regnskab og revision                                                                                                                 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.                                                                                      
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, for budget samt regnskab.                  
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der ;llige fører foreningens medlemsliste.           Stk. 
4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.                                               Stk. 
5. Udbetalinger over kr. 10.000,- skal al;d godkendes af formanden/næs_ormand. 

§ 8. Tegningsregler og hæOelse                                                                                                                       
Stk. 1. Foreningen tegnes udad;l med underskriQ af formanden.                                                            
Stk. 2. Kasseren står for varetagelsen af foreningens formue, herunder indkassering af kon;ngent, 
fondsmidler samt betaling af regninger. Kasseren råder over foreningens kon;, herunder 
betalingskort og netbank ;l foreningens kon;, samt indgå aQale herom.                                                              
Stk. 3.  Hvis kassereren skal være tabskau;onsforsikret vil udgiQen her;l dækkes af foreningen.                                                                                                                                                                 
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæQelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen.  

§ 9. Vedtægtsændringer                                                                                                                                 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsorden.                                                                                                          
Pkt. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraQ med virkning fra den generalforsamling, de vedtages 
på. 

§ 10. Opløsning                                                                                                                                                          
Stk. 1.  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.                                                                          
Stk. 2. Foreningens formue skal i ;lfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 
fastsa[e formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende 
generalforsamling 

§ 11. Datering                                                                                                                                                             
Således vedtaget på foreningens s;Qende generalforsamling den 12, maj 2020  kl. 19:10 



Dirigentens underskriQ:       Jens Møller Madsen________________________________________                                                                                                                
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Dagsorden	for	stiftende	generalforsamling:	Vores	Torv	12,	maj	2020	
1. Valg af dirigent 

2. Gennemgang af forslag Vl vedtægter 

3. Godkendelse af vedtægter 

4. Godkendelse af konVngent 

5. Valg af formand 

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Foreningen VoresTorv har kons0tueret sig således:  Svendborg den 12, maj 2020  

Formand                      Henning Sundwell                             _________________________________    
Møllergade 86, 5700 Svendborg                                 

Næs>ormand             Me@e Tertz                                         __________________________________  
Møllergade 105, 5700 Svendborg 

Kasserer                      Ole Jæger Thrane                               __________________________________ 
Møllergade 107, 1st. 5700 Svendborg 

Sekretær                     Inga Madsen                                        __________________________________ 
Møllergade 84, 5700 Svendborg 



Bestyrelsesmedlem  Niels Jongdahl                                      __________________________________ 
Møllergade 91, 5700 Svendborg 

Suppleant                  Sanne Kehling                                      __________________________________ 
Kongebakken 1, 5700 Svendborg 

Suppleant                 Dorthe Have                                          __________________________________  
Møllergade 91, 5700 Svendborg 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     

  



.                                                         
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