
§ 1. Foreningens navn er Farre Borgerforening. 
 

§ 2 Foreningens formål er at samle dens medlemmer til 
fremme af enhver sag, som kan være til gavn for 
Farre by og omegns udvikling. 
 

§ 3. Som medlemmer kan optages enhver person over 
18 år, som er fastboende i Farre og omegn. Opta-
gelsen og udelukkelse foretages efter bestyrelsens 
skøn. 
 

§ 4. Foreningens medlemmer kan medtage gæster ved 
festlige sammenkomster. 
 

§ 5. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlin-
gen og forfalder til betaling ved årets begyndelse. 
Nye medlemmer erlægger straks kontingent for det 
år, i hvilket optagelse finder sted. 
 

§ 6. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsam-
lingen, når denne skønner, at vedkommende har 
gjort sig fortjent dertil. 
 

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 
medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gan-
gen. Der er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg 
hvert år. Bestyrelsen vælger formanden, der vælges 
for 1 år. 
Der vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer. 
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen med 1 på 
valg hvert år. 
Valget skal foregå ved skriftlig afstemning. 

§ 8. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Større beslutninger afgøres af generalforsamlingen, 
der er den øverste myndighed. Optagelse af lån 
kræver generalforsamlingens godkendelse og den 
samlede bestyrelses underskrift. 

§ 9. Foreningen afholder generalforsamling 1 gang år-
ligt. Den bekendtgøres med mindst 6 dages varsel 
og afholdes i oktober måned. Der aflægges beret-
ning, og det reviderede regnskab forelægges til 
godkendelse. 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 
bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 15 
medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med 
opgivelse af forhandlingsemne. 

§ 11. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal indgives skriftligt til formanden inden 01. 
oktober. Regnskabsåret går fra 01.10. til 30.09. 
Lovændringer kræver, at mindst 2/3 af foreningens 
medlemmer møder, og flertallet stemmer derfor. 
Har dette ikke været tilfældet indvarsles til en ny 
generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig 
uden hensyn til de fremmødtes antal, og afgørelser 
træffes ved simpel stemmeflertal. 

§ 12. Ved eventuel ophævelse af foreningen kræves at 
mindst 2/3 af samtlige medlemmer er mødt, og at 
2/3 af de mødte stemmer derfor. Ved opløsningen 
skal foreningens midler fordeles til velgørende for-
mål efter bestyrelsens bestemmelse. 

 



Borgerforeningen forpligter sig til, såfremt forsamlingshuset 
skal afhændes, at tilbyde dette til Idrætsforeningen, og så-
fremt denne ikke ønsker at købe ejendommen på ny, skal 
Idrætsforeningen godkende handelen, og evt. overskud ved 
salg deles lige mellem Borgerforeningen og Idrætsforenin-
gen. 
Således vedtaget på generalforsamling i Farre Forsamlings-
hus den 25. oktober 2005. 
 

Vedtægter for 
Farre og Omegns Lystanlæg. 

§ 1. Farre og Omegns Lystanlæg ejes af byen og omeg-
nen og kan ikke sælges eller overgå til privat ejen-
dom. 

§ 2. Den bestyres og ledes af bestyrelsen for Farre Bor-
gerforening og Håndværkerforening. 

§ 3. De beløb, som er skænket eller senere vil blive 
skænket til Anlægget, skal udelukkende anvendes til 
køb af jorden, til beplantning, renholdelse m.m af 
Anlægget. 

§ 4. Skulle Borger- og Håndværkerforeningen i Farre 
opløses, skal dennes sidste bestyrelse drage omsorg 
for, at beboerne i Farre og omegn indkaldes til mø-
de inden 1 måned efter foreningens opløsning. På 
dette møde vælges der en bestyrelse for Anlægget, 
og der tages bestemmelse om dets fremtidige ledel-
se. 

 
Således vedtaget på generalforsamlingen i Farre Borger- og 
Håndværkerforening i Farre Skole den 29. april 1946. 
 

 
 
 
 
 

LOVE 
 
 

FOR 
 
 

Farre Borgerforening 
 

25.10.2005 


