
 

Vedtægter for Havrebjerg Sogneforening. 

  



 
§ 1. Foreningens navn er Havrebjerg Sogneforening (HS) 

 

§ 2. Foreningens formål falder i 5 dele: 

Stk. 1. HS’s formål er at være lokalråd, der virker for områdets interesser ved at være bindeled 

mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og de lokale interessenter. 

Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver til bedste 

for områdets udvikling og beboernes trivsel. 

Stk. 2. HS udgiver bladet ”Havrebjerg Nyt”, der uddeles til alle beboere i Havrebjerg Sogn og 

informerer bredt om forhold i og omkring Havrebjerg. Redaktionen refererer i alle forhold 

til HS. 

Stk. 3. HS driver ved arkivudvalget det lokalhistoriske arkiv.  

Arkivets formål er: at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og 

lydoptagelser, såvel analogt som digitalt, trykt materiale og andre data med tilknytning til 

området, dets borgere og ejendomme, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og 

nutid, samt at stille det indsamlede og registrerede materiale til offentlighedens rådighed 

efter gældende regler, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og 

interesse for områdets historie.  

Ved evt. ophør af det lokalhistoriske arkiv i Havrebjerg anbringes og sikres samlingerne 

efter nærmere aftale med arkivsammenslutningen i Slagelse kommune. 

Stk. 4. HS driver ved museumsudvalget Museet i Havrebjerg.  

Museets formål er at indsamle og udstille effekter fra først og fremmest Brugsen, Mejeriet 

og Stationen i Havrebjerg. 

Nedlægges museumsudvalget tilfalder effekter Slagelse Museum. 

Stk. 5. Domænenavnet Havrebjerg.dk er registreret på cvr-nummer af Havrebjerg Sogneforening. 

HS står som ansvarlig for driften af webstedet Havrebjerg.dk, herunder aftale med 

webhotel om hosting. 

Webstedet Havrebjerg.dk er fællesportal for interesseorganisationer/foreninger i HS’s 

område.  

Alle informationer af almennyttig og ikke kommercielle interesser kan bringes på 

webstedet. 

HS’s bestyrelse har det overordnede tilsyn med webstedets indhold og brug, samt 

overholdelse af lovgivningen.  

HS’s bestyrelse udpeger en fuldmægtig, der har det administrative ansvar for 

webstedet. 

De enkelte foreninger eller interesseorganisationer i HS’s område kan udpege personer, 

der efter godkendelse af HS’s bestyrelse, får adgang til at redigere indhold på 

webstedet. 

 

§ 3. Foreningens geografiske område svarer til det administrative område, der frem til 

kommunalreformen i 1970 var Havrebjerg sognekommune og sammenfaldende med 

Havrebjerg Sogn i Folkekirken. 

Det er Havrebjerg by, Krænkerup og Blæsinge samt det åbne land med afgrænsning til Jernbjerg 

og Lille Valby 

 



§ 4. Enhver, der har fast bopæl eller arbejde i området, kan optages i foreningen. 

Hvert medlem har stemmeret ved generalforsamlinger.  

Fraflyttede medlemmer kan beholde og fortsætte medlemskabet. 

Endvidere kan bestyrelsen beslutte at optage personer boende uden for det i § 3 nævnte, 

geografiske område. 

 

§ 5. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes senest med udgangen af marts og skal indkaldes 

med mindst 14 dages varsel ved annonce i den lokale presse og på Havrebjerg.dk.  

Forslag til ændring af vedtægterne skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. For andre forslag gælder, at de skal være formanden i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller/e 

3. Forhandlingsbog og beretning  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Kontingentfastsættelse  

7. Valg  

8. Fremtidig virksomhed  

9. Eventuelt  

 

Valg til tillidsposter afgøres ved almindeligt flertal.  
Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer.  
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og kun såfremt kontingent for det 
indeværende år er betalt. 
 

§ 6. Hvis bestyrelsen mener, at det er vigtigt at høre medlemmernes mening om væsentlige sager, 
kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.  
Ligeledes kan mindst 20 stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til 
formanden forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og indkaldelse hertil skal 
ske senest 8 dage efter henvendelsen.  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som for den 
ordinære generalforsamling. 

 
§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, minimum 1 suppleant og 1 revisor.  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og 3 

henholdsvis 4 afgår efter tur.  

Suppleant(er) vælges for 1 år ad gangen.  

Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og presse- 

kontaktperson ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan fastsætte 

en forretningsorden for sit arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den 



er til stede. 

 

§ 8. Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med 

mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 

 

§ 9. Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede på en ordinær 

generalforsamling går ind for det, og når yderligere 2/3 på en ekstraordinær generalforsamling, 

der skal afholdes fra 1 uge til 1 måned efter den ordinære generalforsamling, også vedtager det. 

 

Ved foreningens opløsning benyttes evt. overskydende midler primært til videreførelse af de 

under §2 nævnte aktiviteter. Sekundært tilfalder midlerne Havrebjerg Forsamlingshus og 

Havrebjerg Idrætsforening. Er disse også opløst, tilfalder midlerne andre lokale foreninger eller 

anvendes til almennyttige formål i foreningsområdet. 

 

§ 10. Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.  

Kontingent skal være betalt inden den ordinære generalforsamling. 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. marts 1984.  
Ændringer vedtaget marts 1992 Ændringer vedtaget den 21. marts 2007.  
Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2012  
Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2013 
Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2022 

 

Underskrevet af formand og dirigent 

 

Formand Dirigent 
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