VEDTÆGTER
for

Andelsselskabet Ishøj Forsamlingshus
§ 1.
Selskabets formål er at opretholde og drive Ishøj Forsamlingshus i Ishøj Landsby.
§ 2.
Selskabets navn er ”Andelsselskabet Ishøj Forsamlingshus”,
og dets hjemsted er Ishøj.
§ 3.
Selskabets kapital er af ubegrænset størrelse, idet der er tegnet og stadig kan tegnes andele i selskabet.
For tegnet kapital udstedes andelsbeviser på kr. 100,00, og
hvert sådant andelsbevis giver dets lovlige ejer andel i selskabets formue i forhold til den samlede indbetalte andelskapital, jfr. dog § 14.
Andelsbeviserne skal lyde på navn og være noterede på
navn i selskabets bøger, hvor andelshavernes bopælsforandringer samt overdragelse af andelsbeviser skal anmeldes og
noteres.
Andelsbeviserne kan overgå til andelshavernes lovlige
arvinger, men kan kun med bestyrelsens samtykke overdrages til tredjemand.
§ 4.
Kun personer, der har bopæl i Ishøj Kommune, kan tegne
andelsbeviser i andelsselskabet.
§ 5.
Andelshaverne hæfter i forhold til deres andel af den samlede andelskapital.
Det er dog en selvfølge, at andelsselskabets faste ejendom
og løse ejendele hæfter først og fremmest for selskabets
gæld.
§6.
Selskabets andelshavere vælger en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf tre afgår hvert andet år og fire hvert andet.
Der kan vælges op til 2 suppleanter, som er på valg hvert år.
Der vælges 2 interne revisorer til kontrol af bilagsmateriale.
Disse vælges hvert år.
§7.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, der indvarsler til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.
§8.
Bestyrelsen har den daglige ledelse og myndighed over selskabets kapital og den øvrige økonomiske forvaltning samt
forsamlingshusets benyttelse. I økonomiske forhold og ved
forhandlinger med Ishøj Kommune tegnes selskabet af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af kassereren og et
bestyrelsesmedlem.
Det er bestyrelsens ufravigelige pligt at våge over en sømmelig og respektfuld brug af forsamlingshuset.
Bestyrelsen antager og afskediger forsamlingshusets vært.

§9.
Ordinær generalforsamling afholdes i forsamlingshuset hvert
år inden udgangen af 2. Kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen skønner det fornødent.
Indvarslingen sker med mindst otte dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale ugeblade, tillige indeholdende dagsorden.
§ 10.
Enhver ejer af andelsbevis har adgang og ret til at afgive
stemme på generalforsamlingen. Hver andelshaver har én
stemme. Der kan stemmes ifølge fuldmagt, dog må ingen
repræsentere mere end tre foruden sig selv.
§11.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
a) Valg af dirigent.
b) Formandens beretning.
c) Kassereren aflægger revideret regnskab.
d) Evt. indkomne forslag.
e) Valg af bestyrelse.
f) Valg af interne revisorer.
g) Valg af ekstern revisor
h) Eventuelt.
§12.
Generalforsamlingen har højeste myndighed i selskabets
anliggender.
På generalforsamlingen træffes enhver beslutning ved simpelt flertal. Dette gælder også beslutning om ændring af
vedtægterne med undtagelse af vedtægter, der vedrører selskabets formål.
§13.
Årsregnskabet skal forinden forelæggelse for generalforsamlingen være revideret og attesteret af de på en foregående
generalforsamling valgte revisorer.
§14.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage at betale udbytte, idet
det urokkeligt fastsættes, at ethvert overskud alene skal gå til
forsamlingshusets fortsatte drift og vedligeholdelse.
§15.
Såfremt det på et tidspunkt bestemmes, at andelsselskabet
skal ophøre, skal andelsselskabets formue bruges til at sikre
og bevare Ishøj Kommunes landsbyers særpræg i fremtiden.
Beslutningen herom tages på en ekstraordinær generalforsamling efter indhentet rådgivning fra kommunen, de tre
bylaug, lokalhistorisk forening og evt. andre parter med særlig indsigt eller interesse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2011

