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Vedtægter for Havdrup Borgerforening 

§ 1 Navn og hjemsted  

Stk. 1. Foreningens navn er Havdrup Borgerforening med hjemsted i Solrød Kommune. 

§ 2 Borgerforeningens formål  

Stk. 1. Borgerforeningens formål er, ved hjælp af de midler der står til dens rådighed samt ved fri-

villigt borgerarbejde, at styrke Havdrup by med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, 

der gør Havdrup til et attraktivt sted at bo. 

Stk. 2. Foreningens opgaver er udførende, koordinerende og rådgivende i henseende til:  

▪ Aktiviteter og arrangementer  

▪ Forskønnelse af Havdrup  

▪ Information og kommunikation  

▪ Synliggørelse af Havdrup for omverdenen. 

§ 3 Medlemskab af Borgerforeningen  

Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages alle personer, der vil efterleve foreningens formål. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen eller elektronisk. 

Stk. 2. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent samt eventuelle restancer 

til foreningen.  

Stk. 3.  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen eller automatisk ved at med-

lemskabet ikke fornyes inden for den fastsatte betalingsfrist. Udmeldelse sker altid med 

virkning fra udgangen af en medlemsperiode. 

Stk. 4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedta-

get af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion har 

omgående virkning men skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.  

Stk. 5. Kontingentet betales forud for et år og fastsættes af generalforsamlingen.  

§ 4 Bestyrelsens sammensætning  

Stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen med 3 medlemmer det ene år og 4 medlemmer det andet.  

Stk. 2. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

§ 5 Bestyrelsen 

Stk. 1. Senest 14 dage efter en generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig for 1 år ad gangen 

med:  

▪ Formand  

▪ Næstformand  

▪ Kasserer 
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Stk. 2. Hvis et konstitueret medlem udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere sig på 

ny.  

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og general-

forsamlingens beslutninger.  

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af af-

grænsede opgaver, samt træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Udvalgene refererer til bestyrelsen, og et eventuelt kommissorium skal godkendes af besty-

relsen.  

Stk. 5. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere lever op til betingelserne i §8 stk. 8, skal ved-

kommende udtræde af bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem er selv pligtig at gøre 

opmærksom på, hvis denne situation skulle opstå. 

Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder, enten som følge af §5 stk. 5. eller fordi bestyrel-

sesmedlemmet ikke længere kan, eller vil, deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, indtræder 

en suppleant midlertidigt eller vedvarende i medlemmets sted.  

Er der ingen suppleanter, der kan afløse medlemmet, bemyndiges bestyrelsen til, uden 

yderligere valghandlinger, at supplere sig selv med relevante medlemmer, dog under over-

holdelse af §8 stk. 8.  

Medlemmer, der på denne måde indtræder i bestyrelsen, og som udover den aktuelle valg-

periode ønsker at opretholde sit virke i denne, skal på førstkommende generalforsamling 

valgmæssigt lade sig prøve, og om nødvendigt, stille op mod konkurrerende emner.  

§ 6 Bestyrelsesmøder  

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning eller når mindst 4 medlemmer af 

bestyrelsen ved henvendelse til formanden ønsker mødet afholdt.  

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt, eller elektronisk, til bestyrelsesmøder med mindst 1 uges 

varsel og med angivelse af dagsorden.  

Stk. 3. Der føres skriftligt referat af bestyrelsesmøder.  

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

Stk. 5. Ved uenighed afgøres sager ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. 

§ 7 Ansvar, kompetence og hæftelse  

Stk. 1. Foreningen tegnes juridisk af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelses-

medlem.  

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og ejendele. Bestyrelsen må ikke købe, 

sælge, bygge eller overdrage nogen form for fast ejendom uden generalforsamlingens god-

kendelse.  

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæf-

telse for de forpligtelser, der påhviler foreningen  
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§ 8 Generalforsamling  

Stk. 1. Generalforsamlingen er Borgerforeningens højeste myndighed.  

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.  

Stk. 3. Generalforsamlingen skal varsles offentligt senest 3 uger før afholdelsen med angivelse af 

tid og sted. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal med navns under-

skrift være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 4. Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 5. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:  

▪ Valg af dirigent og referent  

▪ Bestyrelsens beretning  

▪ Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  

▪ Indkomne forslag  

▪ Fastsættelse af kontingent for næste medlemsperiode 

▪ Valg af bestyrelsesmedlemmer  

▪ Valg af suppleanter  

▪ Valg af revisor og suppleant  

▪ Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning).  

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.  

Stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen gælder alle medlemmer, der senest 21 dage før gene-

ralforsamlingen er gyldigt medlem jf. §3 stk. 2.  

Stk. 8. Valgbarhed til bestyrelsen gælder alle medlemmer der i folkeregisteret er tilmeldt en 

adresse i Havdrup og på datoen for afholdelsen af generalforsamlingen er fyldt 18 år. 

Stk. 9. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Fremmødte medlemmer har 1 stemme på 

generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk. 10. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer af de på generalforsamlingen frem-

mødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk. 11. Referenten udarbejder referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. Her-

efter offentliggøres dette på Borgerforeningens hjemmeside.  

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne kan indgive begæring om afholdelse af eks-

traordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker af 

bestyrelsen med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling.  

Stk. 2. For en ekstraordinære generalforsamling gælder endvidere reglerne nævnt i §8 stk. 6. - 11. 

§ 10 Økonomi  

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
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Stk. 2. Regnskabet revideres af foreningens valgte revisorer inden generalforsamlingen.  

Stk. 3. Revisorer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og revisorsuppleanten for 1 år 

af gangen. Revisor eller revisorsuppleanten kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer 

eller suppleanter til bestyrelsen. 

§ 11 Opløsning af Borgerforeningen  

Stk. 1. Beslutning om opløsning af Borgerforeningen forudsætter vedtagelse på 2 af hinanden føl-

gende generalforsamlinger.  

Stk. 2. Hvis forslag om opløsning af foreningen er vedtaget på første generalforsamling, er besty-

relsesmedlemmernes mandat fastlåst. Det betyder, at de ikke kan udtræde af bestyrelsen, 

før beslutningen enten er omgjort på en følgende generalforsamling, eller afviklingsforret-

ning er endelig afsluttet.  

Stk. 3. I tilfælde af, at Havdrup Borgerforening opløses, skal foreningens formue tilfalde almennyt-

tige formål.  

Generalforsamlingen beslutter, hvilke almennyttige eller almenvelgørende formål, forenin-

gens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 13. marts 2019 

 

 

_______________________  

Anita Heiselberg  

Dirigent 

 

 

 


