
Vedtægter for Udsyn – Himmelbjergegnens debatforening

§1. Foreningens navn er Udsyn – Himmelbjergegnens debatforening.

§2. Formålet er at være et åbent samtaleforum om nutidens værdier og historiske og aktuelle 
spørgsmål. Der indbydes foredragsholdere til at tale om emner af teologisk, litterær, samfundsmæssig 
eller kulturel art og lign. Der kan også være tale om højskoledag, musik- eller sangaftener. 

§3. Der afholdes 4-6 mødeaftener i kalenderåret. 

§4. Medlemskab af foreningen opnås ved indbetaling af kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. 
Kontingentet gælder for et år. Foreningen henvender sig til alle.
Der er gratis adgang til mødeaftnerne, men der kan opkræves et mindre beløb for kaffe eller anden 
servering. Ved særligt dyre foredragsholdere eller til højskoledage kan der undtagelsesvis opkræves 
entré. Foreningen søger samarbejde med Gl. Rye menighedsråd og byens øvrige foreninger.

§5. Foreningen tegnes/repræsenteres af den til enhver tid siddende formand og/eller kasserer.

§6. Der vælges en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Menighedsrådet udpeger af sin midte 1-2 
medlemmer, herunder sognepræsten. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige 
generalforsamling og valgbare er foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer har stemmeret. 
Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg. Valget foregår således, at halvdelen af bestyrelsen er 
på valg hvert andet år. Der vælges desuden 2 suppleanter og 1 revisor.

§7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer har én 
stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§8. I februar måned afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen bekendtgøres på Udsyns og Sct. 
Sørens kirkes hjemmesider samt Gl. Rye portalen senest 3 uger før mødet. Forslag der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til bestyrelsens formand senest 14 dage før mødet. 

§9. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter og revisor 
8. Eventuelt 

§10. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling.

§11. Foreningens nedlæggelse kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, alternativt simpelt flertal på 
en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne. Eventuelle 
midler tilfalder menighedsrådets kasse.

Vedtaget på Udsyns generalforsamling den 5/2 2014


