
Vedtægter for
Skærup Borger- og Grundejerforening

§1

Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er "skærup Borger- og Grundejerforening". stiftet 14. april 1970.

Dens hjemsted er formandens adresse.

Borger- og Grundejerforeningens formål erat varetage fælles interesser indadtil som udadtil, samt

*.i,rirk.iti1, at dei i Skærup forsamlingshuset er arrangementer af almen interesse'

§2

Medlemskab

Som medlemmer, kan alle optages, der har fast bopæl i Skærup (6n husstand: 6t medlem)' samt

tidligere medlemmer af "Forening Skærup Forsamlingshus"'

§3

Vedligeholdelse af fortov

Det er den enkelte grundejers pligt at vinter vedligeholde det fortov, der er knyttet til grundejerens

matrikel (rydde rrr. og glatførebekæmpe) mv. i henhold til Privatvejsloven.

§4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Borger- og Grundej erforeningens øverste myndighed'

ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned' Der skal indkaldes ved

offentligi'ørelse til samtlige medlemmer eller ved annoncering i lokalavisen, med mindst 8 dages

varsel. §ug.. der ønskes u-"tr*dt"t på den ordinære generalforsamling, skal senest 5 dage forinden

være tilstillet formanden skriftligl.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag
- fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af bilagskontrollant og suppleant

8. Eventuelt



Alle valg afgøres ved simpel stemmeflertal, enten ved håndsoprækning eller skriftligt. Til
vedtæEsændring fordres, at mindst 25 medlemmer er tilstede og beslutningen tages med2l3 af de
afgivne stemmer.

Er det foreskrevet antal medlefilmer ikke tilstede, indkaides inden en måned til en ny
generalforsamling, der kan vedtage forslaget med almindelig stemmeflerhed uanset antallet af
fremmødte.

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der fremsættes på den ordinære generalforsamling. Ved
udmeldelse af foreningen sker der ingen tilbagebetaling af kontingent.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i referat, der
underskrives af dirigenten og formanden, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes nar bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer
fremsætter ønske herom. Der skal indkaldes ved offentliggørelse til samtlige medlemmer eller ved
annoncering i lokalavisen, med mindst 8 dages varsel.

§s

Bestyrelsen

Borger- og Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse, der består af syv medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettigede.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Man er valgt
til bestyrelsen for en periode på2 ttr. Der afgår skiftevis 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i
ulige år.

Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.

Bes§relse og suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigl, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er
tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Kassereren modtager på grundejerforeningens vegne alle dets indtægter og fører regnskabet samt
foretager udbetalinger efter anvisning af formanden, eller i dennes fravær, næstformanden.

Kassereren skal senest 6n måned før den ordinære generalforsamling tilstille bilagskontrollanten det
afsluttende regnskab.

§6

Tegningsretten



Foreningen tegnes af formanden - i hans fravær næstformanden - med 6t bestyrelsesmedlem.

Overfor pengeinstitutter har kassereren tegningsret alene. Alle udgifter skal godkendes af
formanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestl,relsens underskrift .

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§7

Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret.

Det årlige regnskab skal indeholde:

1. Driftsregnskab for kalenderåret

2. Status pr. 31. december

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen o g bilagskontrollant.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en bilagskontrollant og suppleant til at
gennemgå og revidere regnskabet

§8

Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den afsluttende generalforsamling tage stilling til fordeling
af foreningens aktiver og passiver.

§e

Ikrafttræden

Foreningens vedtægter er godkendt på generalforsamlingen 29 Marts 2017.

Formand
Ivan Block Sørensen


