
Vedtægter for foreningen De 7 Dale

§ 1. Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er De 7 Dale 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2. Formål:

Stk. 1. Foreningens formål er at understøtte og inspirere til det attraktive og ak-

tive liv på landet for beboerne i området omkring landsbyerne Nr. Vissing, Veng, 

Søballe, Mesing, Jeksen, Hårby og Foerlev.

Dette kan ske gennem støtte og tilskyndelse til sociale, kulturelle, sportslige og 

andre aktiviteter, der kan styrke og udvikle området – også gerne på tværs af 

foreninger og institutioner. 

Særligt kan foreningen 

- etablere og drive fælles kommunikation på relevante platforme 

- tage initiativ til aktiviteter, der fremmer formålet 

- nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af relevante og engagerede personer.

Stk. 2 Foreningen fungerer også som talerør for skoledistriktet under Veng Skole & 

Børnehus. 

Foreningens formål er at fremme bosætning, aktiviteter og ideer til udvikling af 

distriktet, og skal ligeledes bidrage til at fremme udviklingen i det lokale under 

hensyntagen til de enkelte områders særkende, erhvervsudvikling samt markeds-

føring af distriktet. 

Foreningen er bindeled mellem området og Skanderborg Kommune og andre 

offentlige instanser.

§ 3. Medlemskreds:

Stk. 1. Alle personer over 16 år bosiddende i området for De 7 Dale er som udgang-

spunkt medlem, og har dermed stemmeret til generalforsamlinger samt er valg-

bare til foreningens bestyrelse. Herudover har alle foreninger, virksomheder og 

institutioner, som er hjemhørende i De 7 Dales geografiske område, mulighed for 

at være medlem af foreningen. Hver forening og institution er repræsenteret med 

en stemme. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter 

bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer 

De 7 Dale i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i Bestyrelsens beretning 

på først kommende generalforsamling. Såfremt det ekskluderede medlem ønsker 

det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som med simpelt flertal 

kan omstøde bestyrelsens beslutning om eksklusion. 

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. 

De 7 Dale

•  Skole distriktet og landsbyerne 

omkring Veng Skole og Børnehus 

har dannet foreningen De 7 Dale

•  Foreningen er et samarbejde 

mellem syv landsbyer, der vil 

styrke promoveringen og ud-

vikling i området

•  En forening og et samarbejde 

for at styrke bosætningen og 

interessen for vores landsbyer og 

at sikre Veng Skole og Børnehus 

fremtid.

•  En stiftende generalforsamling 

er afholdt og en bestyrelse er på 

plads, og vi er klar til at komme i 

gang med arbejdet.
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Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Kontingent for medlemskredsen er som 

udgangspunkt kr. 0,-

Stk. 4. Kontingent for virksomheder og foreninger – også kaldet personligt medlemskab – 

fastsættes på generalforsamlingen. Herudover er åbent for donationer.

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.  Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts. Der indkaldes med mindst 14 dages 

varsel. Indkaldelsen sker via annonce i Ugebladet, på sociale medier, samt på foreningens 

hjemmeside.

Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 

7 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal 

være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den 

ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Stk. 4. Fremmødte medlemmer er stemmeberettigede ved generalforsamlingen ved person-

ligt møde.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres 

af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal 

vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om 

simpelt flertal.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af kommende budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af 2 revisorer

11. Evt.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning 

om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire 
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uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse og virke

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på 5 medlemmer. Bestyrelsen 

vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 og i ulige år 3 medle-

mmer, samt 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år.  Bestyrelsen konstituerer sig med 

formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og gen-

eralforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte under-

udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsens virke er at 

fremme arbejde der understøtter formålet.

Stk. 4. Bestyrelsen forpligter sig til min. 2 gange om året at indkalde repræsentanter fra om-

rådets foreninger, virksomheder og organisationer.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med an-

givelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af 

bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet 

senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsreg-

ister. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere be-

styrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyr-

else. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forplig-

telser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en general-

forsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de ved-

tages på. 
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§ 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 tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 

§ 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anven-

delse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

§ 11. Datering 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22.5.2019. 

Dirigentens underskrift:
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