
Værkeriet 

Lemming Gl. Skole 

Lemming Skolevej 8D, 8632 Lemming 

 

Ordinær generalforsamling afholdes den 14. februar kl. 19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Herunder  

Indkomne forslag – vedtægtsændringer  

Valg af bestyrelse, på valg er John, Knud Erik og Kai.  

 

Ændring af følgende.:  

Foreningens vedtægter § 4 afsnit 3 foreslås ændret til. 

 
Foreningen tegnes i alle henseender af formand og kasserer. 
Den daglige drift og bankforretning varetages af kasseren efter bestyrelsens anvisninger, 
beskrevet i forretningsordenen. Forretningsordenen udformes og revideres af den 
siddende bestyrelse efter hver generalforsamling.  
Der kan ikke optages lån i foreningen. 
Der føres regnskab over Værkeriets drift og status. Der føres særskilt regnskab for 
den momspligtige afdeling af Værkeriet. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære 
generalforsamling med revisorens påtegning og formandens og kassererens underskrift. 
Ligeledes skal regnskabet sendes til Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning så 
længe tilskud oppebæres. 
 
Følg os på www.lemmingomegn.dk  under forening 
Kontakt på vaerkeriet@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Bestyrelsen 
 

 

http://www.lemmingomegn.dk/
mailto:vaerkeriet@gmail.com


 

Den gamle ordlyd. 

 

Ved køb, salg, leasing eller ved optagelse af lån forpligtes Værkeriet ved samtlige 
bestyrelsesmedlemmers underskrift. Ved mindre vidtrækkende dispositioner 
(<25.000,00 kr.) tegnes Værkeriet af formanden og kassereren (eller formanden og 2 
bestyrelsesmedlemmer) i forening. 
Den daglige drift og bankforretning varetages af kasseren efter bestyrelsens anvisninger, 
beskrevet i forretningsordenen. Forretningsordenen udformes og revideres af den 
siddende bestyrelse efter hver generalforsamling.  
Udgifter og regninger op til 2000, - kr. kan umiddelbart betales af kassereren. Beløb 
derudover kræver formandens/næstformandens godkendelse med underskrift på bilag.  
Værkeriets evt. leder kan overgives prokura i forhold til den daglige drift. 
Der føres regnskab over Værkeriets drift og status. Der føres særskilt regnskab for 
den momspligtige afdeling af Værkeriet. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære 
generalforsamling med revisorens påtegning og samtlige bestyrelsesmedlemmers 
underskrift. Ligeledes skal regnskabet sendes til Silkeborg Kommunes Kultur- og 
Fritidsforvaltning så længe tilskud oppebæres. 
 


