
Vedtægter for Vennekredsen for  Årre Kro. 
 

§1. Foreningens navn er: Vennekredsen for  Årre Kro. 

 Foreningens hjemsted er: 6818 Årre i Varde Kommune. 

 

§2.  Foreningens formål er: 

 At, søge og indsamle midler til nuværende og kommende projekter for udbygning og vedligeholdelse, samt 

 modernisering af Årre Kro, Skolegade 13 6818 Årre. 

 At, medvirke til, og fremme samt sikre en fortsat sund eksistensgrundlag for vores folkeejede lokale 

 kulturelle samlingssted i byen, Årre Kro. 

 

§3.  Medlem af Vennekredsen kan enhver blive som betaler kontingentet, og som vedkender sig Vennekredsens 
 vedtægter. Dette gælder både private  borgere, virksomheder, foreninger og andre som har lyst til at støtte og 

 bidrage med økonomisk hjælp og med praktiske & materielle midler. 

 Generalforsamlingen fastsætter årligt  medlemskontingentet. 

 

§4. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer og 1 suppleant. 

 Ligeledes skal der vælges 2 Revisorer. 

 Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 3 i ulige år. Det 1. år foretages lodtrækning om, hvem der 

 er på valg. Der er 1 revisor på valg hvert år. 

 Bestyrelsen vælger selv og konstituerer sig med en Formand, en Næstformand, en kasserer samt en referent, 

 efter generalforsamlingen. 

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
 

§5.  Bestyrelsen afholder møde efter behov, men skal dog mindst afholde 2 møder om året. 

 

§6.  Alle midler, som bliver indsamlet samt det indbetalte kontingent, skal løbende kunne disponeres til de oven

 stående formål i et tæt samråd og samarbejde med bestyrelsen i  Årre Invest A/S.  

 Alle økonomiske midler som bliver indsamlet, samt medlemskontingentet skal deponeres på en konto i et 

 lokalt Pengeinstitut. 

 

§7.  Vennekredsens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af Vennekredsen indgåede 

 forpligtigelser, for hvilke alene Vennekredsen, med dens respektive formue hæfter. 

 Vennekredsen bestyrelse har ikke nogen personlige økonomiske forpligtigelser overfor 

 Vennekredsens midler. Ligeledes har bestyrelsen og medlemmerne ikke krav på nogen del af 
 Vennekredsens formue m.m. eller udbytte, og vederlag af nogen art. Til gengæld afholdes alle dokumentere

 de udgifter alene af de midler der måtte være til stede i Vennekredsens regi. 

 

§8. Medlemmerne til Vennekredsens bestyrelse, skal være frivillige personer, som skal findes og vælges blandt 

 lokale borgere i Årre By og opland.  

 Disse medlemmer må og kan ikke samtidigt sidde i bestyrelsen i Selskabet Årre Invest A/S,og  ej heller den 

 modsatte vej. 

 

§9. Vennekredsen afholder den årlige generalforsamling i 1. kvartal på Årre Kro. 

 Generalforsamlingen skal bekendtgøres i den lokale Ugeavis og på Årre – by’s hjemmeside med min. 8 dages 

 varsel. Resultatet af generalforsamlingen offentliggøres alene på Årre – by’s hjemmeside.  
 Generalforsamlingen er Vennekredsens øverste myndighed. 

 Generalforsamlingens dagsorden skal som min. indeholde følgende punkter. 

 1. Valg af dirigent 

 2. Årsberetning 

 3. Regnskab 

 4. Godkendelse af Årsberetning og Regnskab 

 5. Indkomne forslag 

 6.Valg af bestyrelse 

 7. Valg af revisor 

 8. eventuelt. 

 

§10.  Lovændringer kan dog kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når halvdelen af Vennekredsens 
 medlemmer er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der med min. 8 dages  

 varsel til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af frem

 mødte. Lovændringer ved en ekstraordinær generalforsamling kan vedtages ved simpel flertal. 

 



§11. Vennekredsens opløsning kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, eller der forelægger et 

 skriftligt forslag fra mindst 3/4 af medlemmerne. Vennekredsens bestående afgøres ved almindeligt stemme 

 flertal. Afstemningen skal ske skriftligt. 

 Likvideres selskabet Årre Invest A/S før Vennekredsen vil Vennekredsens evt. formue tilgå 

 Årre Borgerforening. 
 Regnskabet desangående føres af bestyrelsen og skal være afsluttet senest 2 dg. efter  Vennekredsens 

 ophævelse. 

 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 30 marts  2011 


