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81
Foreningens navn er "Liv i Resen Vinde".
Foreningen har hjemsted i Resen Vinde området p3 Resen Skole i Skive
kommune.

Q2

Foreningensformal er at styrke sammenholdet og at samle alle positive kræfter i
Resen Vinde omradet om det fælles mal at skaffe stntte til aktiviteter for
omradets bnrn og unge.
Foreningen fremmer dette mal blandt andet
ved afholdelse af
foreningsarrangementet "Liv i Resen Vinde", der forstages afholdt hvert ar pA
den sidste Iardag i august-maned.

93

Foreningen er upolitisk, og enhver kan optages som medlem.

Q4
Generalforsamlingen er foreningens nverste myndighed og indkaldes med
mindst 14 dages varsel.
Forslag, der nnskes behandlet pa generalforsamlingen, skal være
bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingens
afholdelse.
85
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde folgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg til bestyrelsen.
6) Valg af revisor
7) Eventuelt.

§6
PA generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmndtes antal,
traeffes beslutninger ved simpel stemmeflertal.
Kun myndige personer kan udnve stemmeret og vælges til bestyrelsen.
Stemmeret kan kun udtaves ved personlig fremmade.
§7
Bestyrelsen bestar af mindst 5 medlemmer, der vælges for et Ar ad gangen.
Genvalg muligt. Valget sker ved samlet valg, &ledes at det antal kandidater,
der skal bruges, og som har opnAet htajst stemmetal, vælges direkte til
bestyrelsen.
Bestyrelsen fastlægges selv sin forretningsorden.
Alle hverv i foreningens tjeneste er ulannede.
§8
Bestyrelsen farer et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser
foreningens drift og akonomisk stilling p& overskuelig milde. Regnskabsåret er
kalenderaret.
PA generalforsamlingen vælges en revisor for et Ar ad gangen.
Hvert Ar ved udgangen af januar maned uddeler foreningen overskydende
midler efter ansagning til sttaite til aktiviteter for unge i Resen Vinde omradet.
Ansagningen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 mAned forinden.

Q9
Beslutning om opltasning kan traeffes pA en generalforsamling. Evt.
overskydende midler uddeles efter 8.
Skive den 7. april 1998
Bestyrelsen for foreningen Liv i Resen Vinde.

