
 

 
 
 

Vedtægter for Ny Stenderup Beboerforening 
 

§ 1. Navn 
Ny Stenderup Beboerforening er en sammenslutning af beboere i Ny Stenderup, 

der ønsker at styrke fællesskabet og udviklingen i deres lokale samfund. 
 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningen skal virke til gavn for beboernes fælles interesser herunder 
understøtte fælles arrangementer og udvikling af Ny Stenderup området. 

 
Stk. 2. Foreningen skal give beboerne i Ny Stenderup mulighed for sammen at 

drøfte forhold i området, der har almindelig interesse. 
 

Stk. 3. Foreningen er dialogpartneren med kommunen og andre lokalområder 
når det gælder forhold af almindelig interesse. Foreningen kan desuden med 

beboernes tilslutning overfor myndigheder eller andre fremsætte forslag om 
gennemførelse af projekter, som er ønsket af beboerne. 

 
§ 3. Medlemmer 

Stk. 1. Som medlem kan optages personer, der er bosiddende på Horseballevej, 
Ny Stenderupvej, Remset, Smutvej, Smedegyden, Trentevej eller personer der i 

øvrigt har tilknytning til området. 

 
Stk. 2. Dog gælder det, at personer der bor uden for de pågældende veje, kan 

være medlemmer, men uden stemmeret på generalforsamlingen. 
 

Stk. 3. Kontingentet dækker et kalenderår, fastsættes af generalforsamlingen 
og dækker en husstand. 

 
§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i Ny Stenderup inden udgangen af februar måned. 

Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse senest 14. dage før. 
Forslag til yderligere punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde 

senest 7. dage før generalforsamlingen. 
 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder 

anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig 
begæring herom. Indkaldelse og varsling følger reglerne for ordinær 

generalforsamling. 



 
Skt. 3. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig 

stemmeflerhed, dog ved vedtægtsændringer 2/3 stemmeflerhed. Hver 
fremmødt husstand repræsenterer maksimum to stemmer. 

 
§5. Dagsorden ved ordinær generalforsamling 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskabet 
4. Kontingentfastsættelse 

5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

7. Valg af 2 revisorer og 1. revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 

§ 6. Bestyrelse og dens bemyndigelse 
Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig 

periode. Der vælges 3 personer i ulige år og 4 personer i lige år. revisor og 
revisorsuppleanter vælges hvert år. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer 

og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsordning. 
 

Stk. 3. I økonomiske forhold tegnes foreningen af kasser og formand i forening. 
Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansøge om midler til foreningen, indgå 

aftaler m.v. så længe det ikke forpligter foreningens økonomi udover 
foreningens formående.   

 
§ 7. Opløsning af foreningen. 

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af 

de mødte medlemmer, dog mindst ½ af samtlige medlemmer stemmer herfor, 
eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer herfor. Vedtages opløsningen, bestemmes der 
på samme måde over anvendelsen af foreningens midler. 

 
 

 
 


