Vedtægter for Askø-Lilleø Beboerforening.

§ 1.
Foreningens navn er Askø-Lilleø Beboerforening
§ 2.
Foreningen har sit hjemsted på Askø-Lilleø.
§ 3.
Foreningens formål er gennem fælles kulturelle aktiviteter, fælles ture og andre
arrangementer at fremme fællesskab for ø-boerne.
(Registreret i Lolland Kommune som frivillig folkeoplysende og kulturel forening).
Der udpeges 2 af bestyrelsesmedlemmerne til varetagelse af børns og unges
særlige ønsker og behov.
§ 4.
Som fuldgyldige medlemmer kan optages personer så vel med folkeregisteradresse på Askø-Lilleø, som fritidshusejere der ved ejerskabet har tilknytning til
øerne. Alle er valgbar til bestyrelsen efter bestemmelserne i § 5.
§ 5.
Foreningens ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf der blandt
de fastboende vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode i lige år og 2
medlemmer for en 2-årig periode i ulige år.
Der vælges blandt fritidsbeboerne 1 medlem for 2 år i de lige år og ligeledes 1
medlem for 2 år i de ulige år.(første gang i 2015 vælges 1 medlem for 2 år og 1
medlem for 1 år).
Der vælges 2 revisorer hver for en 2-årig periode med 1 revisor i lige år og 1
revisor i ulige år. Herudover vælges der hvert år 2 suppleanter.
Bestyrelsen udpeger 2 af bestyrelsesmedlemmerne til at varetage børns og unges
særlige behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4/7 af bestyrelsen er til stede.
Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt.
Bestyrelsen afholder mindst 2 medlemsmøder om året, hvor medlemmernes
ideer og ønsker til foreningens drift og arrangementer er på dagsordenen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig inden for 14 dage med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Det kræves, at Formand og kasserer er
fastboende, da de to sammen tegner Beboerforeningen i forhold til offentlige
myndigheder.

Der udpeges en ø-repræsentant for deltagelse i Sammenslutningen af Småøerne
sammen med formanden. Ø-repræsentanten kan evt. vælges blandt
medlemmerne uden for bestyrelsen.

§ 6.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed, der med mindst 3 ugers varsel
skriftligt indkaldes til afholdelse i april måned.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage, inden generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent.
Valg af referent og 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger revideret regnskab.
Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

§ 7.
Såfremt mindst 4/7 af bestyrelsen eller mindst 1/4 af de aktive medlemmer
ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme
måde og med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
§ 8.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling med et flertal på 2/3 af de
fremmødte aktive medlemmer.

§ 9.
Kassereren disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med
bestyrelsens lovlige beslutninger og under ansvar for denne.
Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1/1 – 31/12.

§ 10.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Børn og unge indtil 14 år betaler
ikke kontingent. Unge mellem 14 og 18 år betaler halvt kontingent.
Kontingent for det pågældende år skal være indbetalt inden den årlige
generalforsamling finder sted.
§ 11.
Foreningen kan bringes til ophør på en ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 3/4 af samtlige aktive, fremmødte medlemmer tilkendegiver dette.
Eventuelle aktiver overføres til brug for almene formål på Askø-Lilleø.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Askø ”Gl. Skole” 14. marts 2014.
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