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Vedtægter for Stokkemarke Beboerforening. 

§ 1   Foreningens navn er Stokkemarke Beboerforening og har hjemsted i 4952 Stokkemarke 

§ 2   Foreningens formål er at varetage beboernes og områdets tarv. 

§ 3   Borgere i Stokkemarke Sogn eller med adresse postnummer 4952 kan blive medlemmer af foreningen 
via betalt medlemskontingent. Personer, der føler sig knyttet til nævnte område, kan ligeledes optages som 
medlemmer. 

§ 4  Foreningen tegnes i økonomiske forhold udadtil af formand og kasserer i fællesskab. Kassereren fører 
foreningens regnskab, herunder opkrævning af kontingent. Kassereren kan i forbindelse med foreningens 
almindelige drift disponere over foreningens konti. Udgifter ud over kr. 5.000.- godkendes af formanden. I 
ikke økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening. 

§ 5  Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12. 

§ 6  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

§ 7  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal. Der indkaldes til 
generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel, hvilket kan ske ved meddelelse i Stokkemarke Beboerblad, 
på Stokkemarkes hjemmeside (www.stokkemarke.dk) eller ved annoncering i et husstandsomdelt blad. 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter begæring af mindst 1/3 
af medlemmerne. Begæringen fra medlemmerne skal være skriftlig, tilstillet formanden og ledsaget af en 
oplysning om de sager, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse sker på 
samme måde og med samme varsel som til ordinær generalforsamling. Kun forslag, der begæres behandlet 
på den ekstraordinære generalforsamling, kan behandles på denne.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

1 Valg af 2 stemmetællere 
2 Valg af dirigent 
3 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år  
4 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
5 Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen 
6 Indkomne forslag 
7 Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
8 Valg af bilagskontrollanter og 1 suppleant 
9 Eventuelt. Herunder bestyrelsens planer for det kommende år 

Et bestyrelsesmedlem, der er på valg, kan ikke vælges som dirigent eller stemmetæller. 

§ 8  Et medlemskab af Stokkemarke Beboerforening er et husstands medlemskab. På generalforsamlingen 
har max 2 husstandsmedlemmer stemmeret. På generalforsamlingen stemmes ved personligt fremmøde. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Almindelige forslag og sager på generalforsamlingen afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Vedtagelse af forslag om ændring i vedtægter eller foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af 
foreningens medlemmer er tilstede og, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. 
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Er halvdelen af medlemmerne ikke tilstede, men forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødtes stemmer, 
indkaldes til ny generalforsamling om dette punkt, med samme varsel og på samme måde som til ordinær 
generalforsamling. På denne generalforsamling kan tages beslutning uden hensyntagen til de fremmødtes 
antal, men stadig med 2/3 stemmeflerhed. 

§ 9  De på generalforsamlinger forhandlede sager og trufne beslutninger optages i en protokol, der ved 
generalforsamlingens afslutning underskrives af dirigenten. Angående det på generalforsamlingen 
passerede har denne protokol fuld beviskraft i alle retninger. 

§ 10  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 - 7  medlemmer. Desuden vælges en 1. suppleant og 
en 2. suppleant. Foreningen har 2 bilagskontrollanter. Bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter vælges 
for 2 år. Suppleanter vælges for et år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Suppleanter og 
bilagskontrollanter kan ligeledes genvælges. Ved varigt forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder 
suppleanten for resten af den valgperiode, som var gældende for det bestyrelsesmedlem, der erstattes. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter 
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Eventuelle godtgørelser eller 
vederlag for det kommende år besluttes på det konstituerende møde. 

Formanden holder foreningens aktiviteter i gang, og indkalder til bestyrelsesmøder, når denne eller 2 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse sker enten personligt, telefonisk eller via mail med mindst 
en uges varsel og med samtidig angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på mødet. Sager i 
bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

§ 11  Revision af foreningens regnskab foretages i et møde mellem foreningens 2 generalforsamlingsvalgte 
bilagskontrollanter og kassereren. 

§ 12  Foreningen må på ingen måde tilknytte sig et politisk parti. 

§ 13  Foreningen hæfter kun for den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Intet medlem hæfter 
personligt for foreningens eventuelle gæld. 

§ 14  Såfremt foreningen opløses, skal sidste bestyrelse drage omsorg for, at alt relevant materiale om 
foreningen afleveres til det lokalhistoriske arkiv. Foreningens sidste generalforsamling træffer bestemmelse 
om den opløste forenings eventuelle formues anvendelse. Dog skal anvendelse ske i det lokalområde, hvori 
foreningen har virket. 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 8/7 2021 

 

Dirigent:   Boye Clausen                                          

 

Bestyrelse:   Solveig Clausen (Fmd.), Kaj Andersen (næstformand), Lise Andersen (sekretær), Boye Clauasen 
(kasserer), John Rasmussen, Bent Mortensen, Lynge Christensen. 

1. suppleant Stig Andresen. 2. suppleant Laust Aa. Larsen                   


