
OVERSIGT OVER ÆNDRINGER TIL VEDTÆGTERNE FOR  

Svogerslev Lokalråd   

  

Afsnit 4.1 ændres  

fra 

Lokalrådet ledes af en bestyrelse, der tilstræbes at består af 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer, som 

vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der vælges et lige antal i lige år 

og et ulige antal i ulige år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen 

af oktober måned og indvarsles mindst fire uger før på Lokalrådets hjemmeside. På 

generalforsamlingen vælges efter samme regler også to bestyrelsessuppleanter og to revisorer 

samt revisorsuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst tre 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtages det 

afgående bestyrelsesmedlems anciennitet. (Overgangsregel for det første år: På den ordinære 

generalforsamling i 2010 vælges blandt de opstillede bestyrelsesmedlemmer et lige antal for 2 år 

og et ulige antal for 1 år.)  

til 

Lokalrådet ledes af en bestyrelse, der tilstræbes at består af 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer, som 

vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der vælges et lige antal i lige år 

og et ulige antal i ulige år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen 

af maj måned – første gang dog maj måned 2020 – og indvarsles mindst fire uger før på 

Lokalrådets hjemmeside. På generalforsamlingen vælges efter samme regler også to 

bestyrelsessuppleanter og to revisorer samt revisorsuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv 

og er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Såfremt en suppleant 

indtræder i bestyrelsen, overtages det afgående bestyrelsesmedlems anciennitet. 

 

Afsnit 4.3 ændres 

fra 

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning ved formanden, og regnskab 

forelægges af kassereren til godkendelse. Bestyrelsen fremlægger til orientering budget for det 

kommende regnskabsår, som går fra 1.8.-31.7. (Første gang fra den stiftende generalforsamling 

d.27.05.2010 til d.31.08.2011.) Motiverede forslag til beslutning skal behandles, hvis de skriftligt er 

overdraget formanden for bestyrelsen mindst 3 uger før mødet af en stemmeberettiget. Forslag om 

vedtægtsændringer dog mindst seks uger før.  

til  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af maj – første gang dog maj 
2020.  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
Her aflægges beretning og regnskab, som følger kalenderåret, i revideret stand.  
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.  
Endvidere fremlægges til orientering budget for den kommende periode. 
Motiverede forslag til beslutning skal behandles, hvis de af en stemmeberettiget skriftligt er 
overdraget formanden for bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen.  
Forslag om vedtægtsændringer dog mindst seks uger før. 

 



 

  

Nyt afsnit 5.4 

Tegning og hæftelse.  
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening. 
Formanden og ét bestyrelsesmedlem bemyndiges til hver for sig at underskrive på bankkonti samt 
at meddele prokura. 
Udbetalinger over kr. 10.000 skal altid godkendes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.  
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på 
foreningen påhvilede forpligtigelser.  
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 
formue. 
 

Nyt afsnit 6.2 

Kontingentet opkræves i april måned og dækker kalenderåret.  


