
Helsted Beboerforening
Foreningens love er fastsat som nedenfor angivet.

§1
Helsted Beboerforening HEL-BO´s formål er at varetage beboernes interesser i foreningens område. 
Herunder at fremme de opgaver, der har betydning for bysamfundet, samt at yde råd og vejledning i 
forhold til fælles interesser. Under foreningen kan der oprettes selvstændige klubber og lignende. Disse
ledes af et tre-mands udvalg, hvoraf den ene skal være medlem af HEL-BO´s bestyrelse. De to øvrige 
vælges af klubbens medlemmer. Klubberne kører med et selvstændigt regnskab, og tremands-udvalget
har det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

§2
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der bor i Helsted by med naturlig tilslutning til området.
I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om vedkommende bor i foreningens naturlige område.

§3
Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendt-
gørelse i dagspressen eller direkte til medlemmerne med 14 dages varsel.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens arbejde og fremlægger det 
reviderede regnskab. Endvidere drøftes alle spørgsmål vedrørende foreningen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte 
antal. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 
dette forlanges af blot ét fremmødt medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger ved almindeligt stemmeflertal bestyrelsen, der består af fire medlemmer, 
formand og to suppleanter.
Formanden vælges særskilt for to år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 
gangen, således der afgår medlemmer hvert år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Der vælges
to revisorer, der afgår skiftevis. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der afgår hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert 
medlem.

§4
Bestyrelsen fastsætter foreningens daglige drift og kan tegne foreningen i alle forhold bortset fra køb og
salg samt optagelse af lån i fast ejendom.

§5
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kontingentet fastsættes af generalforsam-
lingen for et år ad gangen.

§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 20 
medlemmer skriftligt anmoder formanden herom. Generalforsamlingen skal omgående indkaldes af 
bestyrelsen med 14 dages varsel.

§7
Nærværende love kan kun ændres på de ordinære generalforsamlinger, og kun når mindst ¾ af de 
fremmødte stemmer herfor.
Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og kun når mindst ¾ af 
de fremmødte stemmer herfor.

Vedtaget på Helsted Beboerforenings ordinære generalforsamling den 9. april 1996.


