
                       Vedtægter for Øster Vedsted Fællesråd 

                      

§ 1  Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Øster Vedsted Fællesråd (forkortet ØVF) 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Esbjerg kommune 

 

§ 2  Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage lokalområdets almene og fælles interesse, herunder: 

            At skabe medejerskab blandt borgerne gennem indflydelse om beslutninger, der vedrører 

             Øster Vedsted og lokalsamfundet 

             At styrke fællesskabet gennem koordinering og iværksættelse af fælles aktiviteter på tværs af 

              foreninger og gamle og nye borgere 

              At være lokalsamfundets talerør overfor politikere og myndigheder for at sikre de bedst mulige 

              løsninger og initiativer for Øster Vedsted 

              At sikre at Fællesrådet varetager Øster Vedsteds interesser bedst muligt ud ad til og på tværs af  

              foreninger og aktivitetsgrupper, således at disse kan fokusere på de primære aktiviteter 

              At være fællesbestyrelse for de foreninger, der måtte ønske det 

              At der etableres en økonomifunktion med en kasserer og revisor, der varetager Fællesrådets  

              økonomi,  og at foreninger, der ønsker det, ligeledes efter nærmere aftale kan benytte denne  

               funktion. 

 

§ 3 Medlemmer/medlemskab 

Stk. 1. Enhver forening, gruppe, organisation, institution, boligforening samt virksomheder (nærings- 

             drivende) med aktivitet placeret i Øster Vedsteds naturlige lokalområde, hvis aktivitet falder 

             indenfor foreningens virksomhed, kan være medlem. 

             Ligeledes kan husstande og enkeltpersoner med bopæl i området optages som individuelle 

              medlemmer. 

              Anmodning om medlemskab tilsendes bestyrelsen, der ved en enig beslutning kan godkende 

              optagelsen.  Er der uenighed i bestyrelsen, forelægges det til godkendelse på førstkommende  



               generalforsamling. 

               Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

               Der foreligger en ajourført liste over betalende medlemmer i forbindelse med 

               generalforsamlingen. 

 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i marts/april. På general- 

            forsamlingen har én repræsentant fra hvert af de godkendte medlemmer (foreninger, aktivitets- 

            grupper, virksomheder) samt individuelle medlemmer stemmeret forudsat de står på listen over  

            betalende medlemmer.   

            Ingen kan repræsentere mere end et medlem på generalforsamlingen, men alle mødte har ret til at  

            udtale sig. 

             

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Budget og godkendelse heraf 

7. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

Stk. 3. Forlag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 

            før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være  

             formanden i hænde senest med udgangen af januar. 

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal af de fremmødte  

            stemmeberettigede. Hvis et medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette ske. Ved personvalg 

            skal altid anvendes skriftlig afstemning. 

            Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. 

Stk. 6 Kontingent opkræves den 1. maj for det pågældende kalenderår. 

 



§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes 

             når mindst 1/3 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til  

             formanden. 

             I et sådant tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningens mod- 

             tagelse. Indkaldelsesfristen er 2 uger. 

 

§ 6 Foreningens ledelse. 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand og sekretær.  

            Kasserer kan vælges både af bestyrelsen medlemmer, men kan også være et ikke-medlem af  

            bestyrelsen. 

            Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode. 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens 

            beslutninger.  

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder 

Stk. 5. Formanden indkalder ved en dagsorden til møderne. 

Stk. 6. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker afholdt bestyrelsesmøde, skal formanden indkalde hertil inden 

            14 dage.  

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af en kasserer, der tillige fører foreningens medlemsliste. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingens valgte revisor. 

 

§ 8 Tegningsregel og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og et yderligere medlem af bestyrelsen i forening. Ved  

            optagelse af lån og ved salg/pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 



            påhviler foreningen. 

 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 dels flertal på en generalforsamling, hvor ændringsfor- 

            slaget fremgår af indkaldelsen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 

§ 10. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 dels flertal på 2 hinanden følgende general- 

             forsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes o overensstemmelse med de i § 2 fast- 

            satte formål eller til andre almennyttige formål. Forslag til opløsning skal tillige indeholde forslag til 

            anvendelse af foreningens formue. Beslutning om den konkrete anvendelse træffes endelig af den 

            opløsende generalforsamling med simpel stemmeflerhed. 

 

§ 11 Datering 

Stk. 1. Ovenstående vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


