FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR FEJØFORENINGEN
§1 NAVN OG HJEMSTED:
Foreningens navn er Fejøforeningen og dens hjemsted er Fejø.

§2 FORMÅL:
Stk.1 Interesser: Foreningens formål er på repræsentativt grundlag at varetage fejøboernes (de indenøs og udenøs)
interesser i forhold til myndigheder og beslægtede organisationer.
Stk.2 Forum: Foreningen skal være et forum for diskussion af, og oplysning om, de forhold og/eller problemer, som
fejøboerne står overfor.
Stk.3 Kultur: Foreningen skal tilstræbe at være et kulturelt samlingspunkt.
Stk.4 Samfund: Foreningen skal ved en aktiv indsats søge at fremme aktiviteter, som gør at Fejø fremstår som et
selvstændigt bæredygtigt samfund.
Stk.5 Partipolitik: Foreningen kan ikke varetage partipolitiske interesser.

§3 KRITERIER FOR MEDLEMSKAB OG STEMMERET:
Stk.1 Kriterier: Enhver person som er fyldt 18 år og iht.ifølge Folkeregisteret har fast bopæl på Fejø (indenøs), eller har
ejerskab af fast ejendom på Fejø (udenøs), kan optages som medlem af foreningen. Virksomheder kan ikke optages
som almindelige medlemmer.
Stk.2 Støttemedlemmer: Andre interesserede kan optages som støttemedlemmer – med taleret ved
generalforsamlinger, – men uden stemmeret.
Stk.3 Stemmeret: Ethvert fremmødt medlem har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk.4 Husstandsmedlemskab: Husstandsmedlemskab
stemmeretstemmer, ved begges fremmøde.
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Stk.5 Fuldmagt: Hvis et medlem er forhindret i fremmøde til en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, kan
fuldmagt benyttes. Det skal fremgå, hvem der er fuldmagtsgiver, og hvem fuldmagten gives til med navns nævnelse,
adresse, dato og underskrift. Begge skal være medlem af foreningen. Fuldmagten skal være formanden i hænde
senest på generalforsamlingen. Fuldmagten kan kun udnyttes på den pågældende generalforsamling. Hver part i et
husstandsmedlemskab råder over sin egen stemme og kan selvstændigt give fuldmagt til andre eller til den anden
part. Ingen kan inklusive fuldmagter have mere end 5 stemmeretter.

§4 KONTINGENT:
Stk.1 Kontingent: Kontingentsatserneet, der fastsættes af generalforsamlingen., Kontingentet opkræves for hvert
kalenderårførstkommende januar måned.

§5 GENERALFORSAMLINGEN OG DENS GENNEMFØRELSE:
Stk.1 Højeste myndighed: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden 1. april.
Stk.2 Annoncering: Bestyrelsen annoncerer generalforsamlingen senest 4 uger før afholdelsen.
Stk.3 Forslag: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indkaldes samtidig.

Stk.4 Endelig indkaldelse: Bestyrelsen indkalder endeligt til generalforsamlingen senest 1 uge før afholdelsen. I
forbindelse hermed skal der gives orientering om indkomne forslag.
Stk.5 Forslag: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2
uger før generalforsamlingen.
Stk.6 Dagsorden: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning og godkendelse af denne
Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger)

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Stk.1 Kriterier for indkaldelse: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller såfremt mindst 10 ¼ af medlemmerne skriftligt og begrundet begærer det overfor bestyrelsen.
Stk.2 Indkaldelse: Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden med mindst
2 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling, på begæring af medlemmer, skal finde sted senest 4 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget begæringen.

§7 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ANTAL:
Stk.1 Valg og antal: Foreningens bestyrelse kan bestå af 5 eller 7 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.
De skal primært vælges på den ordinære generalforsamling, sekundært på den ekstraordinære, hvis den ordinære ikke
kan samle 5 eller 7 medlemmer. Minimum 3 hhv. 5 skal være indenøs.
Stk.2 Sammensætning: Både indenøs og udenøs medlemmer kan få sæde i bestyrelsen. Der kan maksimalt være 2
udenøs medlemmer i bestyrelsen.
Stk.3 Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig selv i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og Ø-sammenslutningsrepræsentant. Kassereren og sekretæren behøver ikke være
medlemmer af bestyrelsen.
Stk.4 Valgperiode: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen3
bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år (på skift afrundet op eller ned). Såfremt mere end halvdelen blev valgt ved den
foregående generalforsamling, aftaler bestyrelsen hvem som afgår, eventuelt ved, første efter foretagen lodtrækning.
Stk.5 Tilrettelæggelse og bemyndigelse: Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde i fællesskab og udpeger blandt
medlemmerne 2 underskriftsbemyndige, der fungerer som kontaktpersoner. Intet bestyrelsesmedlem kan agere på
egen hånd uden at følge bestyrelsens vedtagelser.
Stk.6 Genvalg: Genvalg kan finde sted.
Stk.7 Suppleanter: Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 1 år ad
gangen. Både indenøs og udenøs kan vælges til suppleanter. Dog må udenøs suppleanter ikke forrykke indenøs
flertallet (se §7 stk.21 Valg og antal) ved indtræden i bestyrelsen. I så faldHvis dette fører til at bestyrelsen ikke kan
blive fuldtallig, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg af de manglende
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk.8 Første mMøder: Efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen til det første møde.Bestyrelsen
vedtager selv sine mødetidspunkter.

§8 MIDLER, UERHOLDELIGE DEBITORER, FAGUDVALG, BORGERMØDE, ØKONOMISKE
KONSEKVENSER:
Stk.1 Midler: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Stk.2 Uerholdelige debitorer: Bestyrelsen kan slette uerholdelige debitorer ved årsafslutningen i samråd med revisor.
Fordringen afskrives kommende i samme regnskabsår.
Stk.3 Stående udvalg: Bestyrelsen nedsætter følgende stående udvalg: 1) Blad-, 2) Erhvervs-, 3) Kultur-, 4) Landbrugs-,
5) Trafikudvalg. Bestyrelsen kan nøjes med at vælge kontaktpersoner for de enkelte områder og derved undlade at
nedsætte udvalg.
Stk.4 Udvalg ad hoc: I øvrigt har bestyrelsen ret til at nedsætte andre udvalg ad hoc. Ved sit konstituerende møde
udpeger bestyrelsen kontaktpersoner for de enkelte udvalg.
Stk.5 Kontaktpersonerne: Kontaktpersonerne udpeges normalt blandt foreningens medlemmer. Ved udpegningen
tages der særligt hensyn til de eksisterende interessegrupper, hvis repræsentation synes at være naturlig.
Stk.6 Udvalgene: Udvalgene, der normalt er rådgivende for bestyrelsen, har ret til at forlange et medlems- eller
borgermøde indkaldt. I øvrigt har ethvert udvalgsmedlem, som har afvigende meninger med flertallet, ret til at
orientere foreningens bestyrelse om sine synspunkter.
Stk.7 Ø-kontaktudvalget: Når medlemmer af ø-kontaktudvalget fra Fejø er udpeget af byrådet, vælger disse af deres
midte en repræsentant, som fast deltager i bestyrelsen som observatør, med mindre vedkommende i forvejen er
medlem af bestyrelsen.
Stk.8 Økonomiske konsekvenser: Uden bestyrelsens godkendelse kan intet udvalg træffe beslutninger, der har
økonomiske konsekvenser for foreningen.

§9 REGNSKABSÅR OG REVISION:
Stk.1 Regnskabsperiode: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Stk.2 Revisorer og revisorsuppleant: På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne
vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur, første gangeventuelt efter eventuel lodtrækning. Revisorsuppleanten
vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

§10 REGLER FOR VALG:
Stk.1 Personvalg i foreningen: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer (eller andre tilfælde hvor
der skal vælges mere end 1 person) kan man stemme på op til halvdelen af det antal poster som skal besættes,
oprundet til nærmeste hele tal. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning.

§10 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER MED MERE:
Stk.1 Ændringer: Eventuelle ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, såfremt de vedtages med mindst 2/3 af
de fremmødte, og stemmeberettigede medlemmers stemmer på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget
særskilt på dagsordenen og bekendtgjort samtidig med indkaldelsen. Desuden skal mindst 1/2 af samtlige
stemmeberettigede medlemmer stemme for en vedtægtsændring, for at den kan vedtages. Der kan dog indkaldes til
en ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel om samme vedtægtsændring, hvor den vil kunne vedtages
med mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmers stemmer, uanset hvor stor en andel af
foreningens medlemmer de repræsenterer.
Stk.2 Opløsning: For opløsning af foreningen gælder de samme regler som for vedtægtsændringer.

Stk.3 Foreningens midler: Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler disponeres til almene og velgørende
formål. Hvis ikke andet besluttes af generalforsamlingen med almindeligt flertal, overgår foreningens formue til FejøFonden.
Stk.42 Andre forslag: Andre sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§11 OPLØSNING:
Stk.1 Opløsning enten på en ordinær eller på en ekstraordinær generalforsamling: Opløsning af foreningen kan kun
ske ved en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer, dog mindst ½ af
samtlige stemmeberettigede, stemmer herfor, eller på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med 4 ugers
varsel, når mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Stk.2 Foreningens midler: Ved opløsningen bestemmes der på samme måde over anvendelsen af foreningens midler.

Vedtægterne blev énstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling løronsdag den 1725. marts 20185.

