Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Foreningens midler må kun anvendes til fremme af foreningens
formål. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, der skal anbringes i pengeinstitut/ kreditforening.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen udarbejder
selv sin forretningsorden for bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og skal indkaldes
med dagsorden. Bestyrelsen er berettiget til at udpege repræsentanter
til relevante råd og organisationer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er tilstede.
Bestyrelsen kan gøre brug af professionel sekretariatsbistand, herunder
kasserer.

SKULDELEV BYLAUG
VEDTÆGTER

Cvr. 35896597
§1

Skuldelev Bylaug er en forening hvor enhver person med fast bopæl
eller er jordbesiddende indenfor Skuldelev by, Skuldelev Strand og
Skuldelev Mark er medlemmer.

§2
Hjemsted er Skuldelev Sogn i Frederikssund Kommune.

§ 14
Hæftelse: Overfor tredjemand hæfter foreningen alene med sin formue.

§3
§ 15
Tegningsregel: Foreningen tegnes af Oldermanden og/eller kassereren. I tilfælde af køb, salg, lånoptagning eller pantsætning af fast ejendom, kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 16
Opløsning af foreningen kan ske på en ekstraordinær eller ordinær
generalforsamling. Beslutning om opløsning skal vedtages med mindst
2/3 af det fremmødte antal medlemmer.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen med samme flertal
afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

Foreningens formål er at
varetage områdets og beboernes interesser,
afholde medlemsarrangementer,
vedligeholde skulptur og springvand i gadekæret,
påvirke udviklingen i området.
Endvidere at tilgodese de bedst mulige vilkår for alle beboer, samt at
tiltrække beboer til området.
Herudover at arbejde for samarbejdet i Frederikssund kommune.
Endvidere kan der søges samarbejde med alle, såfremt det er til gavn
for beboerne i området.
Foreningen skal endvidere arbejde for at formidle samarbejde mellem
offentlige myndigheder og erhvervsvirksomhederne i området.

§4
Således vedtaget på generalforsamlingen 15. august 2009
Revideret pr. 19. august 2017

*

Medlemskab: Enhver person der bor eller er jordbesiddende i Skuldelev Sogn. Såfremt bestyrelsen afslår en anmodning om medlemskab,
kan afgørelsen ankes gennem et medlem og ændres af foreningens
ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
for medlemsoptagelsen.

§5

Udmeldelse sker automatisk ved fraflytning eller salg af jordbesiddelse.

§6
Eksklusion: Medlemmer som modarbejder foreningens vedtægter,
eller som på anden måde viser sig at være uværdige medlemmer kan
ekskluderes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan ændres af
førstkommende generalforsamling efter reglerne i § 4.

§7
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling, og opkræves
for ét år ad gangen. Kontingentet skal indbetales senest 1 måned efter
modtagelse af kontingentopkrævning og dækker medlemskabet for det
efterfølgende år. Kontingentet er pr. 1. august 2009 kr. 0,00

Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed, hvert medlem har 1
stemme, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de fremmødte på
generalforsamlingen stemmer for.
Afstemning skal foregå skriftligt hvis blot et enkelt medlem ønsker det.
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være oldermanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Såfremt flertallet i bestyrelsen, eller 1/3 af antallet af fremmødte ved
seneste generalforsamling ønsker det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Begæring fremsendes skriftligt til formanden med angivelse af, hvilke forslag man ønsker behandlet. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes senest en måned efter påkrav.

§ 10
§8
Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli og fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling i august.

§9
Foreningens ledelse: Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned, og skal
indvarsles skriftligt af formanden senest 4 uger før, med følgende
dagsorden:
Pkt. 1

Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8
Pkt. 9
Pkt. 10

Valg af dirigent
Oldermandens beretning
Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Fremlæggelse og godkendelse af det kommende års
budget samt fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Dirigent vælges af generalforsamlingen, og kan ikke være medlem af
bestyrelsen.

§ 11
Møde ved fuldmagt: Medlemmer der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan
udover sin egen stemme kun repræsentere én fuldmagt.

§ 12
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og
består af 7 medlemmer. Som suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne
vælges 2 personer for 2 år ad gangen. Revisor og revisorsuppleant
vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger
Oldermanden af sin midte.

§ 13
Bestyrelsens arbejde og beføjelser omfatter at der vælges en formand, en næstformand en kasserer og en sekretær. Kassereren står
for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af evt.
kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti,
samt indgå aftale herom. Formanden kan have adgang til konto kig på
foreningens konti.

