
Vedtægter for Reerslev Landsbylav 

§ 1 

Foreningens navn er ”Reerslev Landsbylav” 

Foreningens formål er at virke for beboernes fælles interesse samt, at 
bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og den kultur den 
repræsenterer. 

§ 2 

Som medlem af foreningen kan optages husstande, foreninger og organisationer, som hver har 1 
stemme. 

§ 3 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år hvert år i 1. kvartal. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt brev til de 
enkelte medlemmer eller ved opslag i dagspressen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisorer og suppleanter 
9. Eventuelt 

Forslag fra medlemmer, der ønskes til afstemning, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen således at 
de er bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når 
mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 2 uger efter at bestyrelsen har 
modtaget begæring herom, og generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter modtagelsen 
af begæringen. 

Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt et medlem kræver det. 



Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og 
således at hvert fremmødte medlem kun kan medbringe én fuldmagt. 

§ 4 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. 

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, består af formand, kasserer og 5 ordinære medlemmer der 
vælges for 2 år ad gangen og derefter afgår skiftevis, 3 i de lige år og 4 i de ulige år. 
Ved første ordinære generalforsamling afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt ved lodtrækning. 

Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen og derefter afgår skiftevis i de lige og ulige år. 

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen og derefter afgår skiftevis i de lige og ulige år. 

Endvidere vælges 1 revisorsuppleant for 2 år. 

2 personer fra samme husstand, kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig. 

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan finde sted. 

Afgår et bestyrelsesmedlem eller revisor i utide, indtræder suppleanten, hvorefter der foretages et 
suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen afholder møde mindst en gang pr. kvartal, og i øvrigt når formanden finder det 
fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af de tilstedeværende. 

Bestyrelsen er ansvarlig for kontakt til nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med planlagte 
arrangementer og aktiviteter. Det er endvidere bestyrelsen opgave at sikre koordinering af 
igangværende og planlagte aktiviteter. 

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 4/7 af 
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 5 

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer valgt blandt 
medlemmerne uden for bestyrelsen. 

Kassereren indkasserer foreningens indtægter, og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. 
Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens 
årsregnskab. 



Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal 
anbringes på konto i et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut. 

§ 6 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren 
har prokura til den daglige drift. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de 
foreningen påhvilende forpligtelser. 

§ 7 

Et medlem kan ekskluderes af foreningen såfremt ¾ af de fremmødte på en lovlig 
generalforsamling stemmer herfor. 
Et ekskluderet medlem kan tidligst optages på ny i foreningen et år efter eksklusionen, efter 
generalforsamlingens godkendelse. 

§ 8 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt 
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny 
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte 
medlemmer. 

Ved foreningens opløsning skal eventuel overskud efter betaling af alle passiver tilfalde en anden 
forening eller organisation, hvis formål er i overensstemmelse med den for denne forening 
gældende formålsparagraf. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling. 
Reerslev, den 3. marts 2003 


	Vedtægter for Reerslev Landsbylav

