§ 1 : Foreningens navn er SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING. Dens
formål er at styrke sammenholdet blandt sognets borgere. Foreningen
fungerer som områdets lokalråd i Nordfyns Kommune med repræsentaton i
Nordfyns Landdistriktsråd.
Foreningen er ubetnget upolitsk.

sammen med bilag og bankbog skal forevise den øvrige bestyrelse når det
ønskes. Kassereren er pligtg tl straks at indsætte indkomne kontante beløb i
foreningens bank, ligesom han afatter det årlige regnskab og forelægger
revisorerne dette inden generalforsamlingen. Regnskabsåret er lig med
kalenderåret.

§ 2 : Som medlem af foreningen kan optages enhver, som er bosiddende eller
har sit arbejde indenfor sognets grænser. Udenbys boende kan optages som
passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke
indvælges i bestyrelsen.

§ 9 : Hvert år i 1. kvartal afoldes den ordinære generalforsamling. Her
fremlægges det reviderede regnskab tl godkendelse. Beretning om
foreningens virksomhed i det forløbne år meddeles, og valg af bestyrelse
foretages. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være
indsendt tl formanden senest 8 dage før. Indvarsling tl generalforsamlingen
må ske senest 14 dage før dens afoldelse.

§ 3 : Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af kontngentet på
tlsendte girokort, eller ved henvendelse tl et af bestyrelsens medlemmer.
Kvittering på giroindbetalingskortet gælder som medlemsbevis. Foreningens
love kan rekvireres ved henvendelse t et af bestyrelsens medlemmer.
§ 4 : Kontngent fastsættes på den årlige generalforsamling, og gælder fra 1.
januar tl 31. december.
§ 5: Bestyrelsen træfer afgørelse om arrangementer i årets løb.
§ 6 : A) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælger sin formand og
kasserer.
B) Valg tl bestyrelsen gælder for 2 år. Af dens medlemmer afgår skiftevis 3 og
4 hvert andet år, dog således at formand og kasserer, så vidt muligt afgår
skiftevis.
C) Ethvert medlem er pligtg tl at modtage valg, dog ikke genvalg. På hvert års
generalforsamling vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.
§ 7 Bestyrelsen leder foreningens anliggender og varetager dens interesser på
bedste måde. Den sørger for opretholdelse af god orden og tone i foreningen
og kan, når den fnder årsag dertl, bortvise et medlem fra foreningens lokaler
eller suspendere vedkommende. Den endelige afgørelse i så henseende
træfes på den nærmest følgende generalforsamling.
§ 8 :Bestyrelsen drager omsorg for kontngentets opkrævning og kassereren
modtager alle indbetalinger, samt afolder de løbende udgifter. Over
indtægter og udgifter er kassereren pligtg tl at føre en kassebog, som han

§ 10 : Ekstraordinær generalforsamling kan afoldes, når bestyrelsen mener
det fornødent, samt når mindst en femtedel af foreningens medlemmer
ønsker det. I sidstnævnte tlfælde tlstlles formanden en skriftlig begæring
herom, ledsaget af oplysninger om forhandlingsemner. Generalforsamlingen
skal da afoldes inden 4 uger.
§ 11 : Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som træfer
alle bindende afgørelser for foreningen. Den er beslutningsdygtg uanset hvor
mange medlemmer, der er tl stede. Dog skal lovændringer vedtages med 2/3
af de fremmødte medlemmers stemmer.
§ 12 : Foreningen kan opløses, når mindste ¾ af medlemmerne er enige
derom. I så tlfælde tlfalder foreningens midler velgørende formål.
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