
FORSLAG TIL ÆNDRINGER I FEJØFORENINGENS VEDTÆGTER 
 

Fejøforeningens bestyrelse har gennemgået foreningens vedtægter for at få løst uenighederne om valgregler ved 
bestyrelsesvalget. I den proces er vi blevet opmærksomme på andre bestemmelser i vedtægterne, som vi også ønsker 
at ændre. Derfor kommer vi med et relativt omfattende katalog over ændringer til generalforsamlingen.  

Bestyrelsen foreslår, at vi på generalforsamlingen behandler ændringerne i grupper med hver sit tema. 

A. PERSONVALG I FORENINGEN (NY §10) 
Her ønsker bestyrelsen at vi afklarer, hvordan en bestyrelse og andre skal vælges. Hertil hører især antallet af 
stemmer, hver enkelt medlem har ved disse valg. 

Ved den ekstraordinære generalforsamling i august 2017 havde dirigenten og den afgående formand aftalt, at man 
ved valg af 7 bestyrelsesmedlemmer havde op til 7 stemmer hver. Denne procedure betyder, at et flertal af 
medlemmerne kan besætte hele bestyrelsen, forudsat at de er enige om hvilke 7 de skal stemme på. Det kan opfattes 
som urimeligt af et stort mindretal blandt medlemmerne, idet de i så fald bliver afskåret fra at være repræsenteret i 
bestyrelsen. 

I den anden ende af spektret ville en regel om kun 1 stemme pr. medlem betyde, at mindre grupper af medlemmer 
kunne vælge hver deres medlem af bestyrelsen. Dette kan resultere i en meget spredt bestyrelse, som kan risikere at 
have svært ved at samarbejde. 

For at tilgodese både arbejdsdygtighed og repræsentation for større mindretal foreslår bestyrelsen, at vi i 
vedtægterne som ny §10 indføjer en mellemløsning, hvor man kan stemme på halvdelen af det antal som skal vælges 
(rundet op til nærmeste hele tal). På den ekstraordinære generalforsamling i august 2017 ville denne regel have givet 
hvert medlem op til 4 stemmer til bestyrelsesvalget. Det betyder at et flertal af medlemmerne kan besætte 4 af 
pladserne i bestyrelsen, og at de vil have svært ved at sætte sig på hele bestyrelsen, med mindre de er et stort flertal 
og samtidig er i stand til at koordinere at deres stemmer spredes optimalt. På denne måde bliver der både mulighed 
for en større flertalsgruppe i bestyrelsen, og for at større mindretal kan få valgt et eller flere bestyrelsesmedlemmer. 

På en sædvanlig generalforsamling vil det kun være omkring halvdelen af bestyrelsen, som skiftes ud. Hvis der skal 
vælges/genvælges 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen, vil medlemmerne have op til 2 stemmer hver. Hvis kun 2 
bestyrelsesmedlemmer er på valg, har hvert medlem 1 stemme ifølge den foreslåede regel. 

Andre personvalg 

Ved valg til Ø-kontaktudvalget foreslår bestyrelsen, at vi indfører samme regel om antal stemmer som til valget af 
bestyrelse. Det vil betyde, at man ved valg af 3 repræsentanter til Ø-kontaktudvalget har op til 2 stemmer. 

Bestyrelsen har ikke foreslået en færdig paragraf om valget til Ø-kontaktudvalget til denne generalforsamling. Vi 
ønsker at tage en første debat om reglerne for dette valg, således at vi formentlig til næste år kan vedtage den 
endelige regel. Det er nemlig også vigtigt at få afklaret en række detaljer i forbindelse ved dette valg: 

- Skal det foregå ved fremmødevalg lige som kommunalvalget og samtidig med dette? 
- Skal der være mulighed for at brevstemme eller skal man kunne give andre fuldmagt til at stemme? 
- Skal udenøs medlemmer have stemmeret til dette valg? 
- Skal udenøs medlemmer kunne vælges til Ø-kontaktudvalget? 

Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen drøfter disse spørgsmål – og andre, som måtte komme frem før eller på 
generalforsamlingen. På den måde vil vi forhåbentlig få nogle klare pejlemærker for, hvilken løsning for valget til Ø-
kontaktudvalget vi skal foreslå på generalforsamlingen i 2019. 

 



B. ØVRIGE ÆNDRINGER OMKRING BESTYRELSEN (§7 STK. 3,4,5,7 OG 8 SAMT §9 STK.2) 
Bestyrelsen foreslår, at vi tilpasser vedtægterne til virkeligheden ved at tillade at kassereren kan udpeges udenfor 
bestyrelsen. Sådan var det også i den gamle bestyrelse. Vi foreslår også, at bestyrelsen kan vælge en sekretær på 
samme måde, hvis det bliver nødvendigt. Begge poster besættes bedst med folk, som har særlige kompetencer, der 
måske ikke findes blandt bestyrelsesmedlemmerne. Derfor tilføjelsen til §7 stk.3. 

Bestyrelsen ønsker at justere reglen i §7 stk.4, så den betyder at cirka halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, 
uanset om bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. Desuden vil vi give bestyrelsen mulighed for selv at styre hvem 
som er på valg, såfremt der er mange bestyrelsesmedlemmer der ikke har siddet de maksimale 2 år. 

Vi ønsker en lignende rettelse i §9 stk.2. om valget af revisorer. Her vil vi også tilføje at de kan genvælges, ganske som 
det står om bestyrelsen (i §7 stk.6). 

Vi ønsker tilføjet en bestemmelse sidst i §7 stk.5 om at bestyrelsens vedtagelser binder alle bestyrelsesmedlemmer. 
Der er altså ingen i bestyrelsen, som kan handle imod det, som et flertal af bestyrelsen bestemmer. 

Bestyrelsen foreslår, at reglen om indenøs flertal i §7 stk.7 omformuleres, så et manglende indenøs 
bestyrelsesmedlem ikke fører til at hele bestyrelsen skal på valg. Det må være nok med et suppleringsvalg. 

Endelig ønsker vi, at det ikke er formanden, som i §7 stk.8 bestemmer hvornår det første møde skal afholdes. Vi 
foreslår at bestyrelsen helt generelt vedtager sine mødetidspunkter. Det kan man normalt blive enige om, og et flertal 
bestemmer hvis man ikke kan blive enige. 

C. MEDLEMSKAB (§3 STK.1) 
Bestyrelsen foreslår, at vi præciserer at det er personer som kan være almindelige medlemmer med stemmeret i 
foreningen. Derfor en tilføjelse i §3 stk.1 om at virksomheder ikke kan. De kan så være støttemedlemmer ifølge stk.2. 

D. STEMMERET (§3 STK. 4 OG 5) 
Bestyrelsen vil gerne præcisere i §3 stk.4 at husstandsmedlemmer giver begge personer en stemmeret. Det er her 
vigtigt at undgå ordet stemme, da det kan blandes sammen med debatten om hvor mange man må stemme på ved 
personvalg. Samtidig vil vi gerne præcisere i §3 stk.5, at begge kan give fuldmagt hver for sig. 

Vi ønsker også at sætte en grænse for antallet af fuldmagter i §3 stk.5, så vi ikke risikerer at en enkeltperson kan sidde 
med stor magt på en generalforsamling. Vores forslag er en begrænsning på 5 stemmeretter pr. person. 

E. KRITERIER FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING (§6 STK.1) 
Bestyrelsen foreslår, at vi justerer hvor mange medlemmer som i §6 stk.1 kan kræve en ekstraordinær 
generalforsamling. Når vi har cirka 350 medlemmer, er 10 medlemmer meget få. Vi foreslår, at en grænse på 1/4 af 
medlemmerne er bedre, fordi den automatisk følger medlemstallet op eller ned.  

Samtidig vil vi præcisere, at et flertal i bestyrelsen har samme ret. 

F. AFSKRIVNING AF TAB (§8 STK.2) 
Bestyrelsen foreslår, at tilgodehavender som afskrives kan slettes i samme regnskab. Vi ser ingen logik i at de skal 
figurere et år længere i regnskabet og blive til en udgift i det næste år, som §8 stk.2 kræver i dag. 

G. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING (§10 OG 11) 
Vi har fået at vide, at vores nuværende opløsningsparagraf kan være et problem for at få støtte fra nogle fonde. De ser 
på, at vores midler bliver brugt til almene og velgørende formål i tilfælde af en opløsning. Bestyrelsen foreslår derfor, 
at §11 stk.2 ændres, så den betingelse kommer med, og at Fejø-fonden nævnes som en naturlig modtager.  



Desuden mener vi, at hvis først en opløsning er besluttet, så er det flertallet på generalforsamlingen som bestemmer 
over foreningens midler – indenfor rammerne om almene og velgørende formål. 

Bestyrelsen vil samtidig gerne gøre reglerne klarere for vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. For begge dele 
skal der være en beskyttelse mod at tilfældige flertal kan lave gennemgribende ændringer. Derfor er det fornuftigt at 
have en regel om 2/3 flertal, som allerede står i §10 og 11. Vi ønsker at skærpe den med en regel om at 
vedtægtsændringer og opløsning skal meldes ud samtidig med at der indkaldes til generalforsamlingen, således at 
forslagene kommer ud i god tid og ingen medlemmer er i tvivl om hvad der er på vej. 

I de eksisterende vedtægter er reglen om 2/3 flertal suppleret med en regel om at mindst 1/2 af medlemmerne skal 
stemme for en opløsning, ellers kræves der en generalforsamling mere for at vedtage den. Vi mener at denne regel 
også skal gælde for vedtægtsændringer, for ellers vil man kunne fjerne den ved en vedtægtsændring. 

H. SPROGLIGE RETTELSER OG TYDELIGGØRELSER (§2 STK.1, §3 STK.1 OG 2, §4 

STK.1, §5 STK.6, §7 STK.1, 2 OG 5 SAMT §8 STK.1) 
Bestyrelsen har en række sproglige rettelser, som ikke er ment som væsentlige ændringer af vedtægternes indhold. 
De skal dog alle vedtages alligevel, da der kan være medlemmer som har en anden opfattelse. 

I §2 stk.1 mener vi at ordene ”på repræsentativt grundlag” er unødvendige, og at de i øvrigt kan misforstås. Vi vil også 
gerne præcisere, at foreningen varetager både de indenøs og udenøs fejøboeres interesser. 

I §3 stk.1 er vi kede af forkortelsen ”iht.” og foretrækker det gode danske ord ”ifølge”. 

I §3 stk.2 vil vi gerne af med tankestregerne. 

I §4 stk.1 ønsker bestyrelsen at præcisere, at kontingentet gælder for et kalenderår, også selv om man først betaler i 
løbet af året. 

I §5 stk.6 vil vi præcisere, at der godt kan være flere punkter på en generalforsamling, og at beretning og regnskab skal 
godkendes. Desuden er der 2 revisorer, så de skal nævnes i flertal. 

I §7 stk.1 vil vi præcisere, at det er generalforsamlingen som bestemmer om der skal være 5 eller 7 
bestyrelsesmedlemmer. Vi vil ændre formuleringen om indenøs/udenøs antal i bestyrelsen og flytte den til stk.2 

I §7 stk.5 vil bestyrelsen flytte bestemmelsen om underskriftsbemyndigede over til den økonomiske §8 i stk.1, og 
samtidig ændre formuleringen så den fungerer overfor banker og lignende. Vi finder det naturligt at foreningen tegnes 
af formanden og kassereren, som normalt er dem der får adgang til fx bankkonti. 

SE ALLE ÆNDRINGERNE OG SAMMENLIGN MED DE EKSISTERENDE VEDTÆGTER 
Vi har vedlagt 3 dokumenter, som gør det lettere at finde rundt i de foreslåede vedtægtsændringer: 
- For det første de gældende vedtægter fra 2015 
- For det andet bestyrelsens samlede forslag til ændrede vedtægter – det kan man sammenligne med de gældende 
vedtægter paragraf for paragraf. 
- For det tredje de foreslåede ændringer skrevet ind i vedtægterne med understregning af det nye og overstregning af 
det, som foreslås slettet. Det kan gøre det lettere at se hvor ændringerne sker. 

Vi er godt klar over, at de mange ændringer kan virke uoverskuelige. Men med opdelingen fra A til H synes vi, at vi har 
gjort det muligt at diskutere de mange rettelser uden at vi ender i kaos. 

Vi udsender forslagene i god tid, for at interesserede kan nå at læse dem og eventuelt komme med kommentarer 
allerede inden generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Fejøforeningen 


