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VEDTÆGTER
§ 1.

Foreningens formål og hjemsted:
Foreningen har til formål at varetage grundejernes tarv i almindelighed og orientere om forhold, der
måtte have interesse for dem.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune, jfr. § 2

§ 2.

Foreningens medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, der ifølge skøde eller købekontrakt besidder eller for en ejer
administrerer en på Hvidbjerg, i Høll eller Mørkholt beliggende ejendom. Endvidere kan optages
enhver husejer på lejet grund. Ind- og udmeldelse foretages til bestyrelsen.

§ 3.

Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der betales intet
indskud. Kontingentet indbetales til foreningens kasserer inden udgangen af maj måned.

§ 4.

Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Af bestyrelsen afgår skiftevis 3 (i lige år) og 4
(i ulige år).
På den ordinære generalforsamling vælges yderligere 1 revisor (i lige år) og 1 revisorsuppleant (i ulige
år). Valget af bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant gælder for en 2-årig periode og genvalg kan finde
sted.
Hvis medlemmer (op til 2) af bestyrelsen udtræder i utide, suppleres ved den kommende
generalforsamling for den udtrædendes restperiode.
Hvis antallet af tilbageværende medlemmer af bestyrelsen bliver mindre end 5, indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling.

§ 5.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang
årligt i juli/august måned og indvarsles senest 10 dage forud ved bekendtgørelse (bl.a. af dagsordenen) i
foreningens opslagskasser samt i de lokale aviser.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor (i lige år) og revisorsuppleant (i ulige år)
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest 14
dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.

Regnskab:
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afleveres til revisorerne senest den 15. april
i det efterfølgende regnskabsår og forelægges på den årlige generalforsamling til godkendelse.
Første regnskabsår efter ændringen går fra 1. juli 2001 til 31. december 2002.

§ 7.

Ændringer:
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på en generalforsamling og kræver at mindst 3/5 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
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§ 8.

Tab af medlemsret:
Undladelse af kontingentbetaling i eet år berettiger bestyrelsen til at slette vedkommende af foreningen.

§ 9.

Opløsning af foreningen:
Foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling og kræver at mindst ¾ af de afgivne stemmer er
for opløsningen.
Ved en opløsning af foreningen vil foreningens eventuelle midler være at anvende til velgørende
formål.

Ændring § 6 vedtaget på generalforsamlingen den 24. juli 2001.
Ændring § 4 vedtaget på generalforsamlingen den 26. juli 2011.
Ændring § 4 vedtaget på generalforsamlingen den 31. august 2012.
Ændring § 1, § 5, § 7 og § 9 vedtaget på generalforsamling den 1/7 2014

