
STATIONEN, Jernbanegade 2, 7490 Aulum 

 
Vedtægter for foreningen 
”STATIONEN” 
 
 
§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er ”Stationen” 
Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune.  
Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 5. februar 2014. 
 
§ 2 Foreningens formål 
 
Stk. 1 
Foreningens formål er at bevare den gamle stationsbygning i Aulum og samtidig fremme frivilligt 
arbejde ved at stille gode fysiske rammer til rådighed for foreninger, grupper og enkeltpersoner, 
der driver frivilligt arbejde i Herning Kommune af kulturel, social, oplysende og fritidsmæssig art.  
 
Foreningen skal skabe rammer, der muliggør samarbejde på tværs af aldersmæssige, kulturelle, 
sociale og foreningsmæssige barrierer for alle kommunens borgere uanset medlemskab af denne 
forening. 
 
Stk. 2 
Foreningens formål udmøntes således i praksis: 

 Foreningen stiller lokaler til rådighed for foreninger, grupper og enkeltpersoner, der driver 
kulturelt, socialt, fritidsmæssig og oplysningsmæssigt frivilligt arbejde. 

 Bestyrelsen administrerer udlån af lokalerne. 

 Lokalerne kan ikke benyttes til private eller erhvervsmæssige formål. 

 Bestyrelsen søger at indgå en brugs- og samarbejdsaftale med Herning Kommune, der ejer 
ejendommen.  

 
§ 3 Medlemskab 
 
Stk. 1 
Som personligt medlem kan optages enhver person, der har interesse i bygningens bevarelse 
og/eller interesse i frivilligt arbejde i Herning Kommune.  
Kollektivt medlemskab kan tegnes af foreninger og grupper, der har interesse i bygningens 
bevarelse og af foreninger og grupper med hjemsted i Herning kommune, som har interesse i 
frivilligt arbejde. 
Bestyrelsen afgør, om en anmodning om optagelse i foreningen kan imødekommes og bestyrelsen 
kan udelukke medlemmer, der misbruger huset eller modarbejder foreningens formål.  
 
§ 4 Kontingent 
 
Stk. 1 
Kontingent for det kommende regnskabsår fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling og 
indbetales senest 1. marts.  
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§ 5 Generalforsamling 
 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Indkaldelse 
til generalforsamling sker med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel i den lokale 
presse og ved indkaldelse af hvert medlem pr. brev eller e-mail. Det påhviler alle medlemmer at 
sørge for at meddele e-mail-adresse til foreningen, så det til enhver tid er opdateret. 
 
 
Stk. 2 
Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 3 
Forslag til vedtægtsændringer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være 
bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 4 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens årsberetning 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og budget til orientering 
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt 

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 6 Beslutningsregler på generalforsamlingen 
 
Stk. 1 
Generalforsamlingen fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virke.  
 
Stk. 2 
På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra den i 
§ 13 og § 14 nævnte situation. 
 
Stk. 3 
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis 1/3 af de stemmeberettigede ønsker det. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer foregår dog altid ved skriftlig afstemning. 
 
Stk. 4 
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter og om 
ændringsforslag til disse. 
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Stk. 5 
Forudsat at kontingentet er betalt, har hvert personligt medlem 1 stemme og hvert kollektivt 
medlemskab berettiger ligeledes til 1 stemme. – dog er stemmeretten afhængig af personligt 
fremmøde 
En person kan kun stemme som enten personligt medlem eller som repræsentant for et kollektivt 
medlemskab – aldrig som både/og.  
Man skal ved generalforsamlingens start ved uddeling af stemmekort vælge, om man ønsker at 
stemme som personligt eller kollektivt medlem. 
 
Stk. 6  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 7  
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal 
medlemmer. 
 
Stk. 8 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget – ved personvalg foretages dog lodtrækning. 
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 
Når formanden for bestyrelsen eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer 
anmoder herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.  
Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Stk. 2 
Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. 
 
Stk. 3 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat 
begæring herom.  
 
§ 8 Valg og sammensætning af bestyrelsen 
 
Stk. 1 
Foreningens bestyrelse udgør den daglige ledelse af foreningen. 
 
Stk. 2  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter hver generalforsamling konstituerer sig med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen vælges efter følgende regler: 
Alle med et personligt medlemskab er valgbare til bestyrelsen. Ved kollektivt medlemskab udpeger 
den pågældende forenings bestyrelse eller den pågældende gruppe, hvem af foreningens / 
gruppens medlemmer, der er valgbare.  
I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3 personer. Desuden vælges hvert år en 
suppleant.  
I den nyvalgte bestyrelse foretages der lodtrækning for at finde de medlemmer, der er på valg efter 
det første år. Herefter fortsætter den sædvanlige valgprocedure.  
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Stk. 4 
Der vælges 1 suppleant hvert år.  
Suppleanten indgår i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i 
bestyrelsesarbejdet i en af bestyrelsen forventet periode af mindst tre måneders varighed. 
 
 
§ 9 Bestyrelsens virke 
 
Stk. 1 
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året. 
Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
 
Stk. 2 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med mindst én uges varsel vedlagt dagsorden med 
de punkter, der skal behandles. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.  
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.  
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
I tilfælde af stemmelighed i formandens fravær bortfalder afstemningspunktet. 
 
Stk. 4 
Bestyrelsen fastsætter inden for foreningens rammer selv sin forretningsorden og kan nedsætte 
udvalg efter behov. 
 
Stk. 5 
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over hvert møde og protokollen godkendes efterfølgende af 
bestyrelsen. 
 
Stk. 6 
Bestyrelsen udarbejder en husorden for brug af bygningen og dens faciliteter.  
 
§ 10 Arbejdsgrupper 
 
Stk. 1 
Til den daglige drift og vedligeholdelse af huset kan etableres arbejdsgrupper med brugere inden 
for forskellige interesseområder. 
 
Stk. 2 
Arbejdsgrupperne nedsættes på bestyrelsens foranledning. Arbejdsgrupperne fungerer i 
samarbejde med bestyrelsen. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde med den enkelte arbejdsgruppe retningslinjer for gruppens 
virke. 
 
§ 11 Hæftelser 
 
Stk. 1 
Foreningens medlemmer, herunder dens bestyrelse hæfter ikke personligt for eventuelle 
forpligtelser, der er indgået i foreningens navn. 
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Stk. 2 
Foreningen hæfter over for tredje mand alene med sin formue. 
 
 
 
 
§ 12 Foreningsregnskab 
 
Stk. 1 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med de 
betingelser, de er bevilget under.  
 
Stk. 3 
Regnskab udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. 
 
Stk. 4 
Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 
 
§ 13 Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1 
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når 2/3 af de afgivne stemmer tiltræder det, og 
Herning Kommune herefter godkender ændringerne. 
 
§ 14 Foreningens ophør 
 
Stk. 1 
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¾ 
af afgivne stemmer tiltræder det, og det herefter godkendes af Herning Kommune. 
 
Stk. 2 
Det skal fremgå af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, at der skal træffes 
beslutning om opløsning af foreningen. 
 
Stk. 3  
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue almennyttige formål i lokalområdet 
efter generalforsamlingens afgørelse og med Herning Kommunes godkendelse. 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. februar 2014. 
 
Dirigent  Poul Henning Mathiasen 
 
Bestyrelse  Gunner Frølund 
  Svend Søby Larsen 
  Mariane Ravnholt 
  Irma Høgild 
  Villy Sørensen 
 
 


