Vedtægter for Foreningen Solevad Mølles Venner
A. Navn, formål og medlemmer.
1. Solevad Mølles Venner er en forening med hjemsted og virkeområde i Assens kommune.
2. a. Foreningens formål er at støtte istandsættelse, vedligehold og bevarelse af Solevad Mølle, som
kulturhistoriske landskabselementer i overensstemmelse med tinglyste fredningsdeklarationer.
b. Endvidere at fremme interessen for møllerne og andre lokalhistoriske forhold ved passende
arrangementer.
3. a. Det økonomiske grundlag for møllens drift og vedligeholdelse søges i øvrigt tilvejebragt ved
medlemsbidrag og tilskud fra offentlige myndigheder, private fonde, virksomheder m.v. samt
medlemmernes frivillige arbejdsindsats.
4. a. Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et årligt kontingent, hvis størrelse
fastsættes af bestyrelsen. Kontingentperioden dækker 1.1. til 31.12. Kontingentindtægten anvendes til
møllens administration og drift.
b. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for
foreningens gæld eller underskud.
B. Generalforsamlingen.
5. a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år i april måned
med 2 ugers varsel. Indkaldelse sker gennem møllens facebook side, hjemmesiden www.solevadgaard.dk
og mail til medlemmer, der har sørget for foreningen har opdateret mailadresse.
b. Forslag som medlemmerne ønsker forelagt for den ordinære generalforsamling skal skriftligt være
tilstillet formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
c. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt begærer dette. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes
behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal inden 8 dage efter begæringens modtagelse indkalde
generalforsamlingen med 2 ugers varsel.
d. Afstemning foretages med håndsoprækning medmindre dirigenten fastsætter skriftlig afstemning eller
sådan forlanges af ét af de tilstedeværende medlemmer.
e. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor hvert betalende medlem har én stemme.
Fraværende medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt, dog kan fremmødte medlemmer kun
afgive stemme for én fuldmagt.
f. En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
g. Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de
fremmødtes stemmer.
h. Beslutning om nedlæggelse af Foreningen Solevad Mølles Venner skal ske ved vedtagelse af to på
hinanden følgende generalforsamlinger og kun med 2/3 af de fremmødte stemmer.
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning for de forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4. Forelæggelse af budget for løbende år og af medlemskontingent.
5. Behandling af indkomne forslag, som er afleveret til bestyrelsen senest en uge inden

generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen og revisor, samt suppleant for disse.
7. Evenuelt.
C. Bestyrelsen.
7. a. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf ejeren har den ene plads. De fire medlemmer vælges på
foreningens generalforsamling.
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Desuden vælges en revisor og 1 suppleant til denne for bestyrelsen.
b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer på det førte møde efter
generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.
c. Bestyrelsens funktionsperiode er 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, genvalg kan finde
sted.
d. Bestyrelsen varetager foreningens virksomhed som beskrevet i 2a og 3a.
e. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, dog kræves der ved dispositioner over foreningens
midler underskrift af begge.
f. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af foreningens virksomhed.
D. Regnskab og revision.
8. a. Kassereren fører regnskab og en medlemsfortegnelse.
b. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Den første regnskabsperiode går fra foreningens stiftelse til
den 31. december 2022. Regnskabet udfærdiges og afleveres inden hvert års 1. marts til bestyrelsens
formand, som overlader det til revisor. Derefter forelægges regnskabet med revisorpåtegning for
bestyrelsen til godkendelse.
c. Eksemplarer af det reviderede regnskab og af forslaget til budget skal være til disposition for
medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
E. Opløsning af foreningen.
9. Hvis der er truffet gyldig beslutning om nedlæggelse af foreningen Solevad Mølles Venner, skal
foreningens evt. aktiver doneres til Mølleforeningen.
F. Ikrafttrædelse
10. Disse vedtægter forelægges førstkommende generalforsamling for endelig godkendelse.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. april 2022 på Solevad Mølle.

___________________
Dirigent

