Vedtægter for Kirke Hyllinge Byforum
§1
Kirke Hyllinge Byforum er en sammenslutning af Kirke Hyllinge Bylaug og RAP klubben i Kirke
Hyllinge.
§2
Kirke Hyllinge Byforum er en forening, som har til formål:
• At virke for, at Kirke Hyllinge forbliver en levende by med bevarelse og udvikling af det
eksisterende kultur-og idrætsliv, samt styrke sammenholdet mellem områdets beboere,
• At være med til at sikre Kirke Hyllinge som centrum for områdets handelsliv
• At sikre, at udviklingen i Kirke Hyllinge og nærmeste områder sker med respekt for og i
harmoni med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter
• At bevare det landsbymæssige særpræg og grønne områder i Kirke Hyllinge og at arbejde
for en fortsat udvikling af dette
• At fremføre beboernes synspunkter overfor offentlige myndigheder og andre, samt
gennem konstruktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt
§3
Som medlem kan optages enhver person, der er personlig myndig. Endvidere kan optages
personer og juridiske personer, der ejer, eller leder en erhvervsvirksomhed samt offentlige
institutioner i området. Foreninger i området kan optages som medlemmer. I tvivlstilfælde afgør
generalforsamlingen, hvem der kan optages som medlem.
§4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer (husstande/juridiske
personer) har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et hvert medlem kan dog maksimalt
repræsentere 3 fuldmagter.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med 3 ugers
varsel, gennem annoncering i en lokalt udbredt avis gennem mindst en af foreningens
kommunikationskanaler (hjemmeside, Facebook, plakat, eller andet). Dagsorden for
generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
valg af referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af budget og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

Bestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skal være valgt blandt de
erhvervsdrivende.
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Der vælges desuden 2 kritiske revisorer og 1 revisor suppleant.
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved, at der i lige år vælges 4 (5) medlemmer og i ulige år 3 (4)
medlemmer. Valgperiode for disse er 2 år. For valg af revisorer og revisorsuppleanter gælder, at
disse vælges for 1 år.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før afviklingen af generalforsamlingen. Indkomne forslag skal offentliggøres på foreningens
hjemmeside, senest 7 dage før afviklingen af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre
vedtægterne foreskriver andet.
§5
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig, på første møde efter
generalforsamlingen, med minimum formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindste 4 af medlemmerne er til stede, herunder formanden, hvis stemme,
ved stemmelighed, er afgørende.
§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen, eller mindst 10% af de til
enhver tid værende kontingentbetalende medlemmer ønsker det. Begæring om ekstraordinær
generalforsamling fremsendes til formanden, hvorefter bestyrelsen indenfor 3 uger indkalder til
ekstraordinær generalforsamling. Denne varsles som anført i § 4.
§7
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af projekter, lokalplaner og løbende ad
hoc opgaver m.m.
§8
Foreningen tegnes i alle forhold af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
§9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte
kritiske revisorer.
§ 10
Ændringer i foreningens vedtægter og foreningens opløsning kan træffes af en generalforsamling
med mindst to tredjedele af foreningens medlemmer. Beslutning om foreningens opløsning kan
træffes af en generalforsamling med mindst to tredjedele af foreningens medlemmer. Er mindre
end halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og tilslutning
om opløsning af foreningen opnås, skal en sådan beslutning bekræftes på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 50% af de fremmødte antal medlemmer.
Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om overdragelse af evt. formue og
ejendele til beslægtet formål indenfor Lejre Kommune.
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Således vedtaget på generalforsamlingen d. 17. marts 2020

_________________________
Trine Nissen, Formand

_________________________
Michael Brinch, Næstformand

_________________________
Christina Mikkelsen, Kasserer

_________________________
Ole Nielsen

_________________________
Dorthe Lykke Jakobsen

_________________________
Lisa Lund Christensen

_________________________
Sanne Ranfelt
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