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V E D T Æ G T E R 

 
For 

 
SJÆLLANDS ODDE FÆLLESRÅD 

 
 
 

§ 1  
 
Rådets navn er SJÆLLANDS ODDE FÆLLESRÅD. 
 

§ 2 
 
Rådets formål er at anspore til ideer, der kan fremme aktiviteter, initiativer og fællesska-
ber samt informere herom overfor foreninger og beboere på Sjællands Odde. 
 
Rådet er ikke erhvervsdrivende. Det skal i sit virke ikke akkumulere overskud udover, 
hvad der efter et forsigtigt skøn må anses for ønskeligt for hensynet til foreningens for-
mål.  

§ 3 
 
Som medlemmer kan optages foreninger samt Odden Havn og Odden sogns menigheds-
råd, alle hjemmehørende på Sjællands Odde, postnr. 4583. Grundejerforeninger er ikke 
medlemsberettigede. 
 
Indmeldelse sker til bestyrelsen. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af rådets ved-
tægter. 

§ 4 
 
Rådets regnskabsår er 01.01 – 31.12. Første regnskabsår er 18. januar til 31. december 
2016. 
 
Kontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling. Medlemskontingentet erlægges 
senest 30 dage efter udsendelse af opkrævning. Kontingentet betales for hele regn-
skabsåret, hvori indmeldelse finder sted. 
 
Et års kontingentrestance medfører tab af medlemskab.  
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§ 5 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned efter skriftlig indkaldelse til med-
lemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Med indkaldelse 
skal følge dagsorden, årsregnskab og aktuel medlemsliste. 
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg i henhold til vedtægternes § 6. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til besty-
relsen senest 10 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. 
 
Indkaldelser såvel som meddelelser i øvrigt til medlemmerne skal kunne ske ved e-mail. 
   

 § 6 
 
Bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling 
for 2 år ad gangen, således at 1-2 henholdsvis 3-5 er på valg hvert andet år. Ved første 
generalforsamling efter den stiftende generalforsamling er 1-2 på valg. Medlemmerne 
kan genvælges. 
 
Opstillingsberettigede er medlemmer af medlemsforeningernes bestyrelser og medlem-
mer af foreningerne. Dog kan en medlemsforening højest besætte to af rådets bestyrel-
ses poster. 
 
Generalforsamlingen vælger 1 suppleant for 1 år ad gangen. Endvidere vælges 1 revisor.  
 
Vedtagelser afgøres ved simpelt stemmeflertal. Den enkelte forening har 1 stemme. Her-
ud over har rådets bestyrelses medlemmer hver 1 stemme. Der kan stemmes ved fuld-
magt, dog højest med 1 fuldmagt pr. medlem. 
 
Alle vedtagelser på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot 1 medlem kræver 
det. 
 
Adgang til og taleret ved rådets møder har alle medlemmer i bestyrelserne for rådets 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan ned-
sætte udvalg efter behov. 
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§ 7 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 1 uges varsel, når bestyrelsen finder det 
fornødent, eller senest 3 uger efter at mindst 25 % af rådets medlemmer fremsætter mo-
tiveret skriftligt ønske herom til bestyrelsen. 

 
§ 8 

 
Vedtægtsændringer kan kun foretages med generalforsamlingens godkendelse, og kun 
når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede ved afstemningen. Afgørelse træffes ved 
simpelt flertal. 
 
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, afholdes ekstraordinær general-
forsamling tidligst 14 dage efter. Afgørelse på denne generalforsamling træffes ved sim-
pelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal. 
 

§ 9 
 

Bestyrelsen tegner rådet ved den samlede bestyrelse eller ved formanden i forening med 
1 medlem af bestyrelsen.  Rådets medlemmer hæfter solidarisk for indgåede forpligtelser 
dog højest kr. 1.000,00 pr. medlem. 
 

§ 10  
 

Bestyrelsen kan af generalforsamlingen bemyndiges til af rådets egenkapital at hensætte 
midler til fremme af rådets formål.  
 

§ 11  
 

Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen på ethvert tidspunkt uden krav om tilbagebe-
taling af kontingent. 
 
Et udmeldt medlem hæfter, jf. § 9, for indgåede forpligtelser, der er indgået forinden ud-
meldelse finder sted. 
 
Beslutning om opløsning af rådet træffes efter reglerne i § 8. 
 
Rådets midler skal ved evt. opløsning af rådet anvendes til opfyldelse af rådets formål 
eller til almennyttige formål indenfor rådets virkeområde. Anvendelsen vedtages af den 
ophørende generalforsamling. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den,            januar 2016. 
 
Bestyrelsen i  SJÆLLANDS ODDE FÆLLESRÅD 


