§ 1

Foreningens navn
Foreningens navn er: Ledøje Bylaug.

§ 2

Foreningens formål er:
1. at fremme og forbedre sognets trivsel
2. at forskønne og bevare Ledøjes særlige miljø og egnens landskabelige
værdier, herunder dens flora og fauna

Vedtægter for:

3. at varetage beboernes interesser overfor offentlig og anden myndighed
4. at afholde møder, fester og lignende for foreningens medlemmer.

Ledøje Bylaug
2005

§ 3 Medlemsforhold:
1. Enhver myndig borger og / eller grundejer i Ledøje sogn kan optages som
medlem.

§ 4 Generalforsamling:
1. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
varsel. Eventuelle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af februar måned.
2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes enten af bestyrelsen, eller
hvis mindst 1/5 af medlemmerne ved deres underskrift tilkendegiver ønske herom og samtidig meddeler dagsorden.
Det påhviler herefter bestyrelsen at afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, at krav herom er rejst på lovlig vis overfor oldermanden.
3. Generalforsamlingen er højeste myndighed og træffer ved simpelt stemmeflertal alle afgørelser. Dog kræves ved vedtægtsændringer og evt. opløsning, at mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på en ordinær generalforsamling stemmer for.

En AKTIV forening

4. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med lovligt varsel, er beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

5. Kun medlemmer fra husstande, som har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. Hver husstand har én stemme.
6. Hvis 1/5 af de tilstedeværende på en generalforsamling fremsætter krav herom,
skal afstemning være skriftlig. I så fald vælges 2 medlemmer af generalforsamlingen til ledelse og kontrol af afstemningen og dens resultat.

5. Bestyrelsesmøder indkaldes af oldermanden eller af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ved henvendelse til oldermanden.
6. Alle bestyrelsens forhandlinger føres til protokols.
Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen. De opstillede
skal personligt være til stede på generalforsamlingen eller ved skriftlig
fuldmagt eller ved tilsagn til oldermanden.

7. Den ordinære generalforsamling skal på dagsordenen have følgende punkter:
§ 6 Økonomi:
a. Valg af dirigent og protokolfører.
b. Oldermandens beretning.
c. Redegørelse for og fremlæggelse af det reviderede regnskab for foregående
år ved kassereren.
d. Budgetaflæggelse og bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse for indeværende kalenderår.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 5 stk. 2 og 3.
g. Eventuel.
8. Enhver forslagsstiller har på generalforsamlingen ret til fra talerstolen personligt
at fremsætte og motivere sit forslag.

§ 5 Ledelse:

1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
2. De valgte revisorer skal til enhver tid have adgang til at kontrollere kassebøger og kassebeholdning.

§ 7 Opløsning:
1. Foreningen kan kun ophæves ved beslutning på 2 på hinanden følgende
ordinære generalforsamlinger ved kvalificeret stemmeflertal, jfr. § 4, stk.
3.
2. Ved foreningens ophævelse skal foreningens midler fordeles på den besluttende generalforsamling til fælles formål, som kommer sognets borgere til gode jfr. § 2, stk. 1.

1. Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Oldermanden og kassereren tegner
foreningen. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
2. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år.
Oldermanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
3. Derudover vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år et passende antal
bestyrelsessuppleanter i listeorden, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med
2. oldermand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved
simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er oldermandens stemme afgørende.

* * * * *
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2005.
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