
ÆNDRINGER I FORENINGEN 

§ 13 

Ændringer i vedtægterne kan ske på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal. Er ikke 

mindst halvdelen af medlemmerne mødt til sådan en generalforsamling, og vedtages æn-

dringsforholdet som anført, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med 

sædvanlig frist (mindst 14 dage). Denne generalforsamling kan, uanset de fremmødtes antal, 

vedtage ovennævnte ændring ved simpelt stemmeflertal.  

§ 14 

Foreningen kan opløses, når dette besluttes af 2 generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 

ugers mellemrum, således at ¾ af de på hver generalforsamlings afgivne stemmer afgives for 

opløsning. Til generalforsamlingen om foreningens opløsning skal der indkaldes med det var-

sel, der er fastsat for indkaldelse af foreningens ordinære generalforsamlinger, og der skal 

sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer.  

§ 15 

Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, pålægger revisorerne at 

realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens eventuelle forpligtelser. Eventuelle aktiver 

ved foreningens opløsning fordeles til velgørende formål, som kommer tættest på foreningens 

formål efter revisorernes valg. 
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§ 1 

Foreningens navn er ”Grænge Beboerforening". Foreningens formål er at varetage almene 
interesser for Grænge by.  

§ 2 

Alle bosiddende i Grænge og omegn kan - uanset om de er grundejere eller ej -  optages som 
medlemmer. Det årlige kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen og gælder 
for alle myndige på adressen.  

§ 3 

Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.  

§ 4 

Foreningens myndigheder er generalforsamlingen, bestyrelsen og revision.  

§ 5 

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle anliggender. Mødeberettigede, stemme-
berettigede og valgbare er alle myndige, som har betalt kontingent, og som kan optages som 
medlemmer samt disses ægtefæller/samlever. Hver mødeberettiget kan kun afgive én stemme. 

§ 6 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag fra medlemmer må, 
for at komme til behandling, være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlin-
gen. Indkaldelse af generalforsamling, der skal indeholde meddelelse om dagsorden for denne, 
sker med et varsel af mindst 14 dage ved bekendtgørelse på den måde, bestyrelsen måtte 
finde hensigtsmæssig. Samtidig med indkaldelse henlægges dagsorden og regnskab til eftersyn 
hos formanden.  

§ 7 

På den ordinære generalforsamling skal foretages: 

1.Valg af dirigent. 

2.Valg af stemmetællere. 

3.Bestyrelsens beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode. 

4.Fremlæggelse af revideret regnskab. 

5.Evt. fremsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer og fastsættelse af kontingent. 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

7.Valg af revisor. 

8.Eventuelt. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3 bestyrelsesmed-
lemmer. På den årlige generalforsamling vælges endvidere én suppleant og én revisor for 2 år 
ad gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, sekretær og kasserer.  

 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen er 

ligeledes pligtig til at indkalde hertil senest 14 dage efter, at den fra mindst 1/4 

af medlemmerne måtte have modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af, hvad der 

ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelsen, der skal indeholde meddelelse om 

dagsorden, sker på samme måde som bestemt i § 6 vedrørende ordinær generalforsamling.  

§ 9 

Generalforsamlingen vælger selv dirigent. Over generalforsamlingen føre en protokol af forenin-

gens sekretær, der er udpeget af bestyrelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig  og 

træffer alle beslutninger med simpelt stemmeflertal. Valg af dirigent foregår ved håndsopræk-

ning. Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, når blot én person forlanger det. Står stemmer-

ne lige ved personvalg, foretages lodtrækning. Er stemmetallet lige ved øvrige afstemninger, 

bortfalder det fremsatte forslag. Referatet underskrives af dirigenten og mindst to bestyrelses-

medlemmer.  

BESTYRELSEN 

§ 10 

Bestyrelsen har ledelsen af foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og gene-

ralforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden. Formanden 

sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol 

over dens beslutninger. Formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne udpeget af bestyrelsen 

repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens med-

lemmer er til stede. Afstemningen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 

gør formandens stemme udslaget. Det tilstræbes at afholde bestyrelsesmøde hver måned.  

§ 11 

Formanden, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening tegner foreningen. Intet 

medlem af bestyrelsen hæfter personligt over for tredjemand for lovligt trufne beslutninger. 

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af generalforsamlingen. 

 

REGNSKAB, ØKONOMI OG REVISION 

§ 12 

Stk. 1: Kassereren fører regnskabet, ligeledes afstemmes regnskabet hver den første i måne-

den, og der drages omsorg for, at beholdning er i overensstemmelse med kassebog. 

Stk. 2: Kassereren disponerer over foreningens konti og betalingskort. 

Stk. 3: Bestyrelsen kontrollerer efterfølgende ved det førstkommende møde, om kassebog og 

beholdning er i overensstemmelse med de faktiske forhold for den pågældende måned. 

Stk. 4: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal afsluttes så 

betids, at revisionen kan foretages inden den ordinære generalforsamling, jf.§ 6 

Stk. 5: Ved enhver begrundet mistanke om misligholdelse af grov karakter i regnskabet indkal-

des straks til ekstraordinær generalforsamling.  

 


