
                                     Vedtægter pr. 15.03.2016 

 

1. Navn, formål og hjemsted. 

Foreningens navn er ”Beboerforeningen FRYDENDAL”. 

Foreningen er upolitisk og har til formål: 

       -   At medvirke til at fremme sammenholdet og kontakten indbyrdes. 

        -  At varetage medlemmernes interesser over for myndighederne. 

-   At tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse. 

      Foreningens adresse er, den til enhver tid siddende formands adresse. 

 

2. Medlemmer. 

Som medlemmer kan optages beboere og erhvervsdrivende i Frydendal, som har tilkørsel via 

Gl.Gugvej. 

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 

Hvert gyldigt medlemskab giver én stemme. 

På forslag af bestyrelsen kan generalforsamlingen vedtage at ekskludere et medlem, som 

handler til skade for foreningen. 

 

3. Kontingent. 

     Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et regnskabsår af gangen. 

     Kontingentrestance medfører automatisk udelukkelse af foreningen. 

 

4. Hæftelse. 

 Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

 

5. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden 15/3. 



Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 2 ugers varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 9, skal sendes til 

bestyrelsen/formanden senest 1 uge før generalforsamlingen og offentliggøres samtidigt på 

hjemmesiden. 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en 

tredjedel af foreningens medlemmer kræver det. 

 

7. Dagsorden. 

Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af 1 revisor 

8. Valg af 1 revisorsuppleant 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

8. Beslutninger. 

      Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er   

      forslaget forkastet.           

      Beslutninger om vedtægtsændringer kræver en generalforsamlingsbeslutning, hvor 2/3 af de  frem- 

      mødte medlemmer stemmer for forslaget. 

      Afstemninger skal, såfremt et medlem eller dirigenten forlanger dette, foretages skriftligt. 

     Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 

     Generalforsamlingen kan beslutte at sende et forslag til urafstemning. 

 

9. Formand og bestyrelse. 



Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

Mandaterne er 2-årige bortset fra suppleanterne, der er 1-årige. 

Halvdelen af posterne besættes hvert år med henholdsvis 2 (ulige år) og 3 (lige år). 

Ved forfald suppleres bestyrelsen med en suppleant. 

Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for sit virke. 

 

10. Revision og regnskab. 

Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 1 revisor og 1 suppleant. 

Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå foreningens regnskab og påse, 

at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med påtegning. 

 

11. Tegning. 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

 

12. Foreningens opløsning. 

       Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt de   

       fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning afgør generalforsamlingen hvorledes  

       foreningens formue skal anvendes. 

 

13. Vedtægternes godkendelse.      

       Nærværende vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling på Frydendal skole, Aalborg      

       den 22.november 1993. Vedtægterne er senere ændret på generalforsamlinger den 15.november 

       2001, den 13.marts 2007 og den 15.marts 2016. 


