
Vedtægter for Beboerforeningen for St. Lihme og omegn 

 

 

1. 

 

Beboerforeningen for St. Lihme og omegn, hjemhørende i Vejle kommune, er oprettet på stiftende 

generalforsamling den 30.04.2007. 

 

2. 

 

Som medlem af foreningen kan optages enhver husstand i St. Lihme og omegn. Medlemskabet 

tegnes for 1 år ad gangen. 

 

3. 

 

Formålet er: 

 

1. At være medlemmernes repræsentant over for offentlige myndigheder og andre grupper i 

spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne. 

2. At være medvirkende til at skabe og bevare et beboervenligt miljø i St. Lihme og omegn. 

3. At organisere de opgaver, som beboerne i St. Lihme og omegn skal løse sammen, f.eks. 

spørgsmål om trafikale forhold. 

 

4. 

 

Hvert medlem har 1 stemme ved foreningens afstemninger, men denne kan kun afgives ved 

personligt fremmøde. 

 

5. 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-5 medlemmer, som konstituerer sig selv. Valg af bestyrelse 

sker på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen (genvalg kan finde sted), dog således at 

første gang sættes to bestyrelsesmedlemmer på valg ved lodtrækning på generalforsamlingen i april 

2007. På generalforsamlingen vælges to revisorer, som afgår på skift, første gang ved lodtrækning. 

 

6. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, dog første gang i april 2007.  

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der 

kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 3 dages varsel, hvis mindst 1/3 af samtlige 

medlemmer ønsker det, eller bestyrelsen skønner det nødvendigt. Forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 5 dage før 

generalforsamlingen. Simpel majoritet blandt de afgivne stemmer er afgørende for afstemningerne. 

Alle afstemninger på generalforsamlinger er skriftlige, hvis blot et medlem ønsker dette. 

 

 

 

 



7. 

 

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over 

det under forhandlingerne passerede føres en protokol. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. 

 

8. 

 

Bestyrelsen kan af sin midte udpege repræsentanter til en fællesforening eller anden form for 

samarbejdsorgan mellem grundejerforeninger m.m. i Vejle kommune. I det omfang disse 

repræsentanter er enige heri, vil denne fællesforening eller samarbejdsorgan kunne repræsentere 

beboerforeningens medlemmer over for offentlige myndigheder og andre grupper i spørgsmål af 

fælles interesse for medlemmerne. 

 

9. 

 

Kontingentet til foreningen fastsættes for et år ad gangen på foreningens årlige generalforsamling, 

idet der dog kan udskrives ekstra kontingent på en ekstraordinær generalforsamling. Kontingentet 

fastsættes ens for hvert medlem. Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen. 

 

10. 

 

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, og kassereren skal altid sørge for, 

at regnskabet er indført i en kassebog i en sådan orden, at bestyrelsen og revisorerne kan kontrollere 

det.  

 

11. 

 

Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen, når 2/3 af de afgivne stemmer er herfor og mindst 

halvdelen af foreningens medlemmer er fremmødt. Er et sådant fremmøde ikke sket indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 

 

12. 

 

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens 

medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal 

indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. 

 

13. 

 

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter 

bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog først fremlægge sagen til 

medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender 

skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  


