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Vedtægter for Aarøsund Bynævn 

§ 1. Navn 

• Foreningens navn er Aarøsund Bynævn, herefter benævnt foreningen. 

§ 2. Formål 

• Foreningens formål er at fremme og varetage fælles interesser for befolkningen 
i Aarøsund. 

• At repræsentere befolkningen i Aarøsund Landdistrikt i relation til offentlige 
myndigheder, eller andre udefrakommende interesser. 

• At værne og beskytte områdets særegne natur. 

§ 3. Hjemsted. 

• Foreningens hjemsted er Aarøsund by og landdistrikt.  
• Foreningens adresse er adressen på den til hver en tid siddende formand for 

foreningen, men mindre andet er specifikt angivet. 

§ 4. Medlemskab 

• Medlemmer af foreningen kan blive enhver der er bosat, driver erhverv eller har 
sommerhus/feriebolig i Aarøsund Landdistrikt. 

• Som medlemmer kan også, efter bestyrelsens beslutning, optages andre der 

har tilknytning til Aarøsund. 
• Et medlem der, efter foreningens bestyrelses skøn, ikke varetager foreningens 

interesser kan ekskluderes af foreningen. Et ekskluderet medlem kan til hver en 
tid forlange at eksklusionen forelægges på førstkommende generalforsamling, 
der træffer endelig afgørelse om eksklusion. 

§ 5. Tegningsregler 

• Foreningen tegnes af foreningens formand i forening med et bestyrelsesmedlem 
eller af den samlede bestyrelse. 

• Bestyrelsens formand repræsenterer foreningen i ethvert forhold over for 3 

person medmindre andet er besluttet af foreningens bestyrelse. 

§ 5. Bestyrelse 

• Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 –5 medlemmer, der alle er valgt på 
foreningens generalforsamling. 

• Formanden vælges separat, mens bestyrelsens øvrige medlemmer konstituerer 
sig selv, som minimum med sekretær og kasserer. 

• Bestyrelsen fører protokol over sine handlinger.  

 



2 

 

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

• Hvert år afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af februar måned. 
• Generalforsamling indkaldes med minimum 20 dages varsel. 

• Bestyrelsen kan beslutte at indkaldelse kan ske ved brev, herunder ved 
elektronisk indkaldelse, ved annoncering i lokale aviser eller i husstandsomdelte 

blade.  
• Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder anledning 

hertil, eller 25 eller flere medlemmer stiller krav herom. 

• Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde: 

1) Valg af dirigent 
2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 

3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. 
4) Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for igangværende 

år. 

5) Valg af foreningens formand, hvis denne er på valg. 
6) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

7) Valg af suppleanter. 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

9) Indkomne forslag, hvis sådanne foreligger. 
10) Eventuelt. 

 

• Ad. pkt. 5. Forenings formand vælger for en 2-årig periode i hvert lige årstal. 
• Ad. pkt. 6. Af bestyrelsens øvrige medlemmer gælder at disse er valgt for en 2-

årig periode, hvorfor halvdelen fratræder hver år. 
• Ad. pkt. 7. Suppleanter vælges for en 1-årig periode. Hvis en suppleant 

indtræder i bestyrelsen, indtræder suppleanten for den valgperiode der var 

gældende for det bestyrelsesmedlem suppleanten indtræder for. 
• Ad. pkt. 8. Revisor og revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode. 

• Ad. pkt. 9. Indkommende forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage 
før afholdelse af generalforsamling og skal være offentliggjort for forenings 
medlemmer senest 8 dage inden generalforsamling. 

§ 7. Valg 

• Ethvert medlem er valgbar, bortset fra medlemmer der er i restance til 
foreningen.  
Genvalg kan finde sted. 

• Et medlem er valgbar uanset medlemmet ikke deltager i generalforsamling. Det 
pågældende medlem skal dog have tilkendegivet, at det er villig til at modtage 

valg. 
• Foreningens revisor og revisorsuppleant behøver ikke at være medlem af 

foreningen. 
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• Alle valg afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte, bortset fra 
vedtægtsændringer jf. § 10. 

• Valg kan ske ved håndopretning, med mindre 5 eller flere medlemmer kræver 
skriftlig afstemning. Hvis der afholdes skriftlig afstemning, vælges forud for 
afstemningen 2 valg tilforordnede der forestår valget. Valgtilforordnede kan 

ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

§ 8. Regnskab & budget 

• Forenings regnskabsår følger kalenderåret. 
• Regnskab for det forløbne år skal hvert år forelægges på den ordinære 

generalforsamling til godkendelse. 
• Budget for det igangværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.  
• Regnskab og budget skal fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før 

afholdelse af generalforsamlingen. 

§ 9. Medlemsbidrag 

• Ethvert medlem er pligtig at betale et medlemsbidrag til foreningen. 

• Uanset indtrædelses dato i foreningen betales et helt års medlemsbidrag. 
• Kontingent betales senest 30 dage efter afholdelse af generalforsamlingen. 

• Betaling af medlemsbidrag sker ved fastlæggelse af bestyrelsen. 

§. 10. Aarøsund Medborgerhus. 

• Bestyrelsen udpeger et medlem til at sidde i Aarøsund Medborgerhus 
bestyrelse.  

• Det pågældende medlem er ikke ansvarlig i sine handlinger over for foreningen, 
med skal alene varetage Aarøsund Medborgerhus interesser. 

§ 10. vedtægtsændringer 

• Vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er 

til stede på generalforsamlingen og at der heraf er flere end 2/3 der stemmer 
for ændringen. 

• Hvis der ikke er fremmøde af de fornødne 2/3, men 2/3 flertal for forslaget 

blandt de fremmødte indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af 
de fremmødte kan vedtage forslaget, uanset disse ikke udgør halvdelen af 

medlemmerne. 
• Ekstraordinær generalforsamling der skal behandle vedtægtsændringer kan 

ikke indkaldes før tidligst 20 dage efter afholdelse af den ordinære 

generalforsamling.  
• Er der ikke flertal for forslaget blandt de tilstedeværende på den ordinære 

generalforsamling bortfalder forslaget. 
• Kun forslag der er fremsendt i sin helhed til foreningens medlemmer forud for 

en generalforsamling kan behandles på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling. 
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§ 11. opløsning 

• Opløsning af foreningen kan kun ske ved behandling på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger. 

• Ved opløsning tilfalder foreningens midler Aarøsund medborgerhus. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Således vedtaget på generalforsamling d.  17. august 2021 

 

Bestyrelsens tiltrædelse af vedtægterne. 

 

 

Rosa Brøgger  Pablo Nowak 

 

 

Jørn Mejer   Hans Peter Hansen 

 

 

Ole Bang Jensen 

 

 

 


