
 

Forslag til vedtægtsændring 

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 4 ændret, så der er 7 medlemmer af bestyrelsen, og så der ikke er så fast 
en bestemmelse om de enkelte medlemmers tilhørsforhold. Endvidere foreslår vi, at der indsættes en 
bestemmelse om kravet til flertal ved vedtægtsændringer, selv om det bør være således, at der er tale om 
almindeligt flertal blandt de fremmødte, når ikke andet er nævnt. Endelig foreslår vi, at der kun skal være én 
revisor. Der har de seneste mange år været en professionel revisor. Derfor skulle det ikke være nødvendigt med 
to revisorer.  

 

Nuværende formulering: 

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt lokale fastboende eller 
erhvervsdrivende og 2 ejere af fritidshuse.  
 

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.  
Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår i år med ulige årstal og 2 afgår i år med ulige årstal. 
Genvalg kan finde sted. 
 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin 
forretningsorden.  
 

Den er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen forpligtes ved formandens underskrift eller i 
dennes fravær ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 

Foreslået formulering 

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med repræsentation fra såvel lokale fastboende, 
erhvervsdrivende og ejere af fritidshuse. 

Bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.  
Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår i år med lige årstal og 4 afgår i år med ulige årstal. 
Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin 
forretningsorden.  

Den er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed.  
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen forpligtes ved formandens underskrift eller i 
dennes fravær ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 

 



 

 

Nuværende formulering 

§ 7 Foreningens regnskabsår er 1.1 til 31. 12.  

Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.  

 

Foreslået formulering 

§ 7 Foreningens regnskabsår er 1.1 til 31. 12.  

Regnskabet revideres af én på generalforsamlingen valgte revisor.  

 

 

Ny bestemmelse 

Der er ikke nogen særlig bestemmelse om hvilket flertal, der kræves, for at man kan ændre vedtægterne. Derfor 
foreslår vi, at der indsættes en ny bestemmelse som §9. Vi foreslår følgende ordlyd: 

§9 Ændring af vedtægterne kan ske ved simpel flertal af de på generalforsamlingen fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer.  

 

Den oprindelige § 9 bliver herefter § 10.  


