
Vedtekter for Stiftelsen Loge 75 Veritas

5 1 Formål

Stiftelsen har som formal %eie og forvalte hus og eiendom på gnr. 66 bnr. 211 i Nord-Aurdal
kommune, hvis hovedaktivitet i dag er tilknyttet Odd Fellow Ordenen. Stiftelsen kan endre

hovedaktivitet hvis og når forholdene skulle tilsi dette.

§ 2 Styre

Stiftelsens styre skal ha 4 medlemmer. Styrets medlemmer velges av Stiftelsen Loge 75 Veritas
sine medlemmer, på Stiftelsens Generalforsamling (jfr. § 4). Styret velges for 2 år om gangen.
Generalforsamlingen kan velge å supplere med varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv,
og velger styreleder. Styret fører egen Møteprotokoll, som oppbevares og gjøres tilgjengelig

for Stiftelsens medlemmer på forespørsel. Henvendelser om dette skal rettes til, og besvares
av styreleder. Styret er ansvarlig for & sikre nødvendig vedlikehold og utbedringer på hus og
eiendom, samt inngå avtale om utleie med parter som er forenlig med Stiftelsens Formål.
Styret fastsetter årlig leie og andre betingelser, samt hvorvidt fremleie er tillatt, og på hvilke
vilk%r. Styret besorger ogs? regnskap og revisjon.

93 Grunnkapita!

Stiftelsens grunnkapital er på NOK 5 000 000.

§ 4 Andre organer

Medlemmene i Stiftelsen loge 75 Veritas består av de til enhver tid registrerte og godstående
medlemmene i foreningen Odd Fellow loge 75 Veritas. Medlemmene innkalles til en årlig

Generalforsamling, fortrinnsvis innen 30. april. Det er styret som innkaller og med minst 14
dagers varsel, og styret kan også innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling med samme
varsel, hvis dette anses nødvendig. Styreleder åpner Generalforsamlingen, og styreleder

avgjr om det velges moteleder og/eller referent. Generalforsamlingen forelegges en enkel
årsrapport fra styret, sammen med revidert regnskap. Styret kan også legge frem andre saker
for Generalforsamlingen, når dette anses nødvendig. Hvis medlemmer i Stiftelsen loge 75

Veritas ønsker andre saker tatt opp på Generalforsamlingen, må dette meddeles skriftlig til
styreleder innen 1. mars. Det er kun Generalforsamlingen som, gjennom minst 2/3 flertall av

de stemmeberettigede, kan vedta vesentlige endringer med hensyn til eiendommen,
herunder rivning·eller oppf@ring av nybygg, og/eller avhendelse av hele eller deler av
eiendommen. Dog skal forslag til slike endringer fremlegges for styret, minst 6 måneder før
Generalforsamlingen avholdes. Generalforsamlingen kan, gjennom minst 2/3 flertall av de

stemmeberettigede, gjre endringer  i  Vedtektene. Dog skal forslag til slike endringer
fremlegges for styret, minst 3 maneder for Generalforsamlingen avholdes. Styret undertegner

Møteprotokoll fra Generalforsamlingen, og denne oppbevares og gjøres tilgjengelig for

Stiftelsens medlemmer på forespørsel. Henvendelser om dette skal rettes til, og besvares av
styreleder.



Fagernes, 24. april 2019.

Harald Rognås

Å ../! .

a r had................. .
Gudmund Hovrud

Ovenstående medlemmer utgjør det valgte styret, og signerer etter fullmakt.


