Vedtægter Drejø Beboerforening
§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Drejø Beboerforening” og foreningen har
hjemsted på Drejø.
§ 2 Formål
Stk. 1. At skabe debat og ”fælles fodslag” blandt Drejøs beboere til,
på et neutralt og objektivt grundlag, at stå sammen i sager af betydning for øens fremtid og dens befolkning.
Stk. 2. Fællesskabet søges fremmet gennem afholdelse af forskellige
sociale og faglige aktiviteter, der gør øens beboere interesserede i
aktivt at tage del i løsningen og gennemførelsen af sager vedrørende
øens fremtid.
Stk. 3. Foreningen afholder efter behov møder for alle øens beboere.
Konklusioner forelægges eventuelt myndighederne i samarbejde med
Drejøs ø-repræsentant
Stk. 4. Foreningen forpligter sig til at afholde et offentligt opstillingsmøde forud for valg til ø-repræsentant, hvis ingen andre har taget
initiativ. Dette skal ske senest 7 dage før fristen for indlevering af
kandidatlister udløber.
§ 3. Medlemmer
Stk.1. Enhver person, der er fyldt 15 år, og har fast bopæl på Drejø,
kan optages som A-medlem. En udeboende ægtefælle til en fastboende kan ligeledes optages som A-medlem
Stk. 2. A-medlemmer har stemmeret med 1 stemme
Stk. 3. Et A-medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et
og kun et andet medlem.
Stk. 4. Alle kan efter ønske optages som B-medlem i beboerforeningen. Kontingentet inkluderer abonnement på Drejø Posten
Stk. 5. B-medlemmer med ejendom på Drejø har ved fremmøde 1
stemme pr. husstand på såvel generalforsamlingen som på en eventuel
ekstraordinær generalforsamling. B-medlemmer uden ejendom på
Drejø har ikke stemmeret, men taleret.
§ 4. Kontingent
Kontingent for 1 år ad gangen fastsættes af generalforsamlingen.
§ 5. Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
marts. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel i den sidst
udkomne udgave af Drejø Posten forud for generalforsamlingen.
Indkaldelsen udsendes med dagsorden, samt indkomne forslag
Dagsordenen skal indeholde:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning for foregående år
3.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4.
Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
7.
Valg af revisorer
8.
Valg af suppleant
9.
Eventuelt

Stk. 3. Eventuelle fuldmagter oplyses og afleveres til dirigenten straks
efter dennes valg
Stk.4. Ethvert stemmeberettiget medlem er berettiget til at begære
emner og forslag behandlet på såvel den ordinære som ekstraordinære
generalforsamling. Emner der ønskes behandlet, må skriftlig være
bestyrelsen i hænde senest dagen før deadline for sidste udgave af
Drejø Posten op til generalforsamlingen
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af
10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse af
ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for den ordinære
generalforsamling.
Stk. 6. På generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling
afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Der gennemføres
skriftlig anonym afstemning, hvis der er ønske om det,
Stk.7. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændringsforslag bekendtgøres sammen med
mødeindkaldelsen til generalforsamlingen
Stk.8. Kun personer, som er til stede på generalforsamlingen, eller på
forhånd har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til bestyrelsen..
Stk. 9. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol,
der underskrives af dirigenten
§ 6. Beboerforeningens bestyrelse.
Stk.1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, dog
maximalt to B-medlemmer, der vælges for to år af gangen, således at
halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Formand og kasserer kan ikke være samme person. Der vælges suppleant for et år ad gangen et A-medlem og et B-medlem..
Stk. 2. Ø-repræsentanten kan, men skal ikke være medlem af bestyrelsen. Ø-repræsentanten indkaldes til samtlige bestyrelsesmøder. Ørepræsentanten kan ikke være formand for bestyrelsen
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er
til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende
Stk.4. Regnskabsåret er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Regnskabet skal afleveres
til revisor senest 1. februar.
§ 7 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

§ 8. Opløsning af beboerforeningen
Opløsning af beboerforeningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal. Foreningens
aktiver skal i så fald anvendes til almennyttige formål på Drejø.
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