Vedtægter for Kirke Saaby Bylaug

BYLAUGETS	
  SAMMENSÆTNING	
  OG	
  VIRKE	
  
§ 1. Foreningens navn er ”Kirke Saaby Bylaug”
§ 2. Kirke Saaby Bylaugs formål er at varetage byens og grundejernes interesser med hensyn til
byens forskønnelse og udvikling, at bevare og beskytte landsbymiljøet, samt, på medlemmernes
vegne, at repræsentere byen overfor offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. Bylauget kan

tage kontakt til grund-/ejer-/lejer-/andelsforeninger samt andre, med henblik på at igangsætte fælles
initiativer og styrke dialog med fx kommunen.
§ 3. Bylaugets bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter som vælges på
generalforsamling.
§ 4. Bylauget arrangerer hvert år en række aktiviteter til glæde for byens borgere, herunder som
minimum: tøndeslagning ved Fastelavn,Sommerfest ved byens gadekær og juletræstænding første
søndag i advent. Endvidere forestår bylauget en udlejningsaktivitet af flagstænger, æresport, mv. til
medlemmer af bylauget. Indtægter herfra dækker blandt andet ovennævnte aktiviteter.
§ 5. I forbindelse med særlige aktiviteter, herunder arrangementer, møder og seminarer kan
bestyrelsen nedsætte udvalg/arbejdsgrupper ad hoc. Medlemmer af arbejdsgrupper/udvalg kan
tildeles rimelige påskønnelser i form af fx mad eller drikkevarer. Bestyrelsen og arbejdsgrupper er i
øvrigt ulønnede.
§ 6. Bestyrelsen råder over bylaugets likvide midler samt aktiver, derunder materiel og adgang til
sprøjtehuse ved gadekæret. Bestyrelsen hæfter for foreningens midler, lån og gæld. Regnskabet
over bylaugets udgifter og indtægter følger kalenderåret.
§ 7. Bestyrelsen kan uddele en årlig pris – ”Årets Saabyborger” – til en person der i særlig grad
skønnes at have fremmet bylaugets formål. Vedkommende må ikke være sidende medlem af
bestyrelsen.
§ 8. Borgere i Kirke Saaby kan optages som stemmeberettigede medlemmer. Hver husstand kan
tegne ét medlemskab. Medlemskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen. Borgere uden
for Kirke Saaby kan støtte bylauget via passivt, ikke-stemmeberettiget medlemskab.
§ 9. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et (1) år ad gangen og betales senest 1. juli.
§ 10. Formand og kassér er tegningsberettiget på Bylaugets vegne.
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GENERALFORSAMLING:	
  
§ 11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan
vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.
§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelse til
ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen ledes af en
som vælges af generalforsamlingen. Dirigenten skal så vidt muligt vælges blandt ikkebestyrelsesmedlemmer.
§ 13. Bylaugets bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter som vælges på
generalforsamling. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges blandt bylaugets stemmeberettigede
medlemmer. De fem ordinære medlemmer af bestyrelsen, herunder Oldermanden, vælges for en
to-årig periode således at der i lige år er to på valg og i ulige år er tre på valg. Suppleanter vælges
årligt. Desuden vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv for så
vidt angår kasserer og sekretær.
§ 14. For den ordinære generalforsamling skal dagsorden som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Oldermandens beretning
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af Oldermand
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

§ 15. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen
senest 8 dage før.
§ 16. Alle beslutninger på generalforsamlingen (jf. dog § 17) afgøres ved simpelt stemmeflertal
blandt de fremmødte medlemmer.
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§ 17. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af
bylaugets medlemmer fremsætter skriftligt ønske derom. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
§ 18. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er
til stede og afgiver stemme samt at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er det
foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til
afholdelse inden for en måned. På den ekstraordinære generalforsamling kan der, uden hensyn til
de fremmødtes antal, tages gyldig beslutning såfremt et simpelt flertal af de tilstedeværende
medlemmer stemmer for forslaget.
§ 19. Ved foreningens eventuelle opløsning afholdes en ekstraordinær generalforsamling som afgør
eventuelle restmidlers benyttelse til alment nyttig formål i Kirke Saaby.
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