
Vedtægter 
 
SØNDERVIG   BEBOERFORENING 
Grundejerforening stiftet den 18.marts 1989 for området nord for Holmsborgvej til og med Holdvej-området. 

 
§ 1 Foreningens navn er Søndervig Beboerforening, og dens hjemsted er Søndervig i Ringkøbing-Skjern 
Kommune.  

 
§ 2Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, 
sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig området, herunder opgaver der forudsætter 
samarbejde med offentlige myndigheder. 

 
§ 3Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som samtidig betaler 
medlemskontingent. Kontingent skal være betalt inden for det pågældende regnskabsår, ellers 
slettes medlemmet af foreningens medlemsliste 

 
§ 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. 
 
§ 5 Formanden indvarsler til bestyrelsesmøder så ofte, han / hun finder det påkrævet. 

 
§ 6 Ved alle møder og generalforsamlinger skal der føres protokol over vedtagne beslutninger og andre vigtige 
forhold. 

 
§ 7 Foreningens regnskabsår er 1.1 -  31.12. 
Regnskabet revideres af én på generalforsamlingen valgt revisor.  

 
§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år på lørdagen før Palmesøndag / Påsken. 

Der indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, som fastsætter 
mødested- og tid. På den ordinære generalforsamling indgår flg. punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
6. Eventuelt 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 
mindst 1/4 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. 
En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse. 

  



§9 Ændring af vedtægterne kan ske ved simpel flertal af de på generalforsamlingen fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer.  
 
§ 10 Forslag til opløsning af foreningen er vedtaget, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede 
medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
 
 
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. august 2017 
 
 
 
 
Hardy Bang  

Dirigent 

 


