VEDBÆK GRUNDEJER- OG KOMMUNALFORENING

VEDTÆGT

Formål

§1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i udformningen af
Vedbæk området, i fælles aktiviteter af betydning for miljø og natur og andre opgaver, som
medlemmerne måtte overlade foreningen at varetage.

§2
Som medlem kan optages enhver, som har fast bopæl i en i Vedbæk eller i dets omegn
beliggende ejendom.
Indmelding sker ved skriftlig anmeldelse herom til bestyrelsen.
Udtræden af foreningen sker enten ved udmeldelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til
udgangen af et kalenderår, eller ved udgangen af det kalenderår, i hvilket noget medlem
ophører med at have bopæl i Vedbæk.

§3
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingentet skal
være fuldt indbetalt inden 6 måneder efter generalforsamlingens beslutning om
kontingentets størrelse. Restance af kontingent for mere end 1 år, berettiger bestyrelsen til at
udslette det pågældende medlem af medlemslisten.

§4
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Hvert andet år afgår 2 medlemmer, og hvert andet år tre
medlemmer, første gang ved lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.

§5
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en
kasserer. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 24 timers varsel. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpel
stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

§6
Bestyrelsens afholder møde, så ofte formanden eller to af bestyrelsens medlemmer anser
mødet for ønskeligt. Over bestyrelses møder føres en protokol, der underskrives af de i mødet
deltagende medlemmer.

§7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordentlig generalforsamling
afholdes i Vedbæk hvert år inden 1. april. Overordentlige generalforsamlinger eller
foreningsmøder afholdes så ofte, bestyrelsen finder anledning til at samle medlemmerne, eller
når mindst 20 medlemmer derom for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring med
angivelse af genstanden for mødets forhandling.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers
varsel og med angivelse af dagsorden. Sager, der ønskes foretaget på den årlige, ordentlige
generalforsamling, må være tilstillet bestyrelsen senest 1. februar.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

§8
På den ordentlige generalforsamling foretages følgende sager:
1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
3. Valg af medlemmer til bestyrelse samt af 2 revisorer for næste års regnskab.

§9
Beslutninger på generalforsamlingen tages med simpel stemmeflerhed, dog udfordres til
beslutning om vedtægtsændringer af mindst 2/3 af de mødende stemmer herfor. På
generalforsamlingen kan ikke mødes ved fuldmægtig.

§ 10
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
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Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 12.2.1976 og på ekstraordinær
generalforsamling den 30.3.1976

