Vedtægter
Haldagermagle Bylaug 14. juli 1996

Vedtægter for Haldagermagle Bylaug
1.

Foreningens navn er Haldagermagle Bylaug.

2.
Bylaugets formål er at varetage interesser for beboerne i Haldagermagle af generel karakter,
således ikke enkeltpersonsager.
3.
Bylauget består af beboere i Haldagermagle og andre som har interesse i lokalområde
Haldagermagle.

4.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentperioden er 1. januar til 31. december.

5.
Bestyrelsen forvalter Bylaugets midler og er ansvarlig for disse. Beløbene indsættes på
foreningskonto. Regnskabet afsluttes pr. 31/12.
6.
Der føres en beslutningsprotokol, en medlemsliste og en kassebog.
Beslutningsprotokollen oplæses og underskrives ved hvert bestyrelsesmøde.
7.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer heraf skal 3 bestyrelsesmedlemmer være fra
lokalområdet i Haldagermagle. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i juni/juli
måned. Der vælges samtidig 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
8.
Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år (lige årstal = 2 bestyrelsesmedlemmer på
valg - ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer).
9.
Den årlige generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse med 14 dages varsel med
følgende dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsen aflægger beretning
Kassereren foreligger det reviderede regnskab
Fastsættelse af næste års kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

10.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes
til bestyrelsen senest skriftlig senest 3 dage før generalforsamlingen.
11.

Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflerhed.

12.

Hver husstand med aktivt medlemskab har 2 stemmer på generalforsamlingen,
hvilket betyder at max. 2 medlemmer per husstand kan vælges til bestyrelsen.
Der kan stemmes ved fuldmagt (et medlem/husstand kan medbringe 5 fuldmagter).

13
Forslag til lovændringer skal sendes til bestyrelsen mindst en måned før
generalforsamlingen og sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til
generalforsamlingen.
14.
Evt. overskud i forbindelse med en opløsning af Bylauget skal gå til velgørende formål
for beboerne i Haldagermagle.
15.
Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når
20 % af medlemmerne indgiver motiveret begæring herom.
16.

Medlemmer kan indføre gæster ved sammenkomster og lignende arrangementer.

17.
Til at varetage de forskellige interesseområder kan bestyrelsen nedsætte udvalg bestående af
mindst 3 medlemmer heraf 1 fra bestyrelsen.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14 juli 1996
Revideret på generalforsamlingen den 9 juli 2006.
Revideret på generalforsamlingen den 20 juni 2010
Kontingentet for 2011 er 200,- kr. pr. husstand årligt — dette blev vedtaget på
Generalforsamlingen d. 20/6 2010

