Vedtægter for Gl Allerslev Bylaug

§1 Foreningens navn er ’Gl Allerslev Bylaug’.

0) Valg af dirigent

Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

1) a) Beretninger

§2 Gl Allerslev Bylav er en frivillig forening.
Alle husstande (defineret ved matrikelnummer)
i Gl Allerslev i Lejre By (afgrænset mod nord
af Gl Byvej, mod øst af Lavringe Å, mod vest af
Lejrevej - plus Lejrevej 42-50) kan blive
medlem. Foreningen registreres som forening.
Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen. Kontingentet betales i januar – dog inden
Skt Hans i 2017.
§3 Foreningens formål er at koordinere og
forestå initiativer og aktiviteter af fælles
interesse for områdets beboere. Foreningens
eneste lukkede arrangement er Generalforsamlingen. Foreningen repræsenterer kun foreningens medlemmer, og foreningen kan ikke
pålægge medlemmer ansvar.
§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen
eller 10 medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med en måneds
varsel. Der kan kun træffes
beslutninger om varslede
emner. Hvert medlem har én
stemme. Der kan ikke stemmes
per fuldmagt. Vedtægtsændringer, herunder nedlæggelse af foreningen,
vedtages med mindst 2/3
flertal af de fremmødte.
Øvrige beslutninger vedtages
med almindeligt flertal.
Generalforsamlingen skal
mindst indeholde følgende
punkter:

b) Planer
c) Indkomne forslag
2) a) Fremlæggelse af regnskab for foregående år til godkendelse.
b) Fremlæggelse af budget for nærværende
år og mandat til bestyrelsen.
c) Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år.
3) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter –
herunder revisor, som vælges blandt
medlemmene.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et
eller to år, således at ca halvdelen af
bestyrelsen er på valg hvert år. De øvrige
vælges for et år.
4) Eventuelt.
§5 Bestyrelsen har ansvaret for Generalforsamlingens beslutninger og for de løbende
opgaver. Bestyrelsen kan tage initiativer og
beslutninger inden for foreningens formål og
Generalforsamlingens udstukne mandat.
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og
kasserer, og fastlægger selv
sit arbejde. Bestyrelsesmøderne, referaterne og
regnskaberne er åbne for
foreningens medlemmer.
§6 Foreningen har ingen ansvar
og hæfter ikke for noget. Ved
foreningens ophør bestemmer
Generalforsamlingen hvad der
skal ske med foreningens
værdier.
Nærværende vedtægter er
vedtaget på det stiftende
møde den 2017-03-01.

