Foreningen Slagslunde Gamle Bydel
§ 1.
Navnet er Foreningen Slagslunde Gamle Bydel. Foreningen er partipolitisk
uafhængig, og dens virkeområde er Slagslunde Gamle bydel defineret ved det
område som er omfattet af: Bevarings byplanvedtægt for Slagslunde gamle
bydel (herefter kaldet bevaringsplanen)..
Foreningens formål er at varetage beboerne i Slagslunde gamle bydels
interesser i alle fællesanliggender, herunder at blive hørt og tage stilling i
anliggender, der vedrører overholdelsen af bevaringsplanen..
Som medlem kan optages enhver husstand, som ligger i Slagslunde gamle
bydel defineret ved bevaringsplanens afgrænsning.
Foreningen respekterer byplanvedtægerne i bevaringsplanen for Slagslunde
gamle bydel, som er pålagt ejendomme i vort område af de offentlige
myndigheder.
§ 2.
Foreningen kan ikke stifte gæld.
§ 3.
Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingsbeslutning med simpelt
stemmeflertal og opkræves helårligt i regnskabsårets 1. kvartal,
De indkommende midler anvendes til foreningens normale drift, såvel som til
særlige fælles goder.
Revideret regnskab skal fremlægges på den årlige general forsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret. Ved bestyrelsesmøder skal bogføring og
bilag medbringes så ofte det skønnes nødvendigt.
§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Den afholdes een gang årligt inden udgangen af marts måned og indvarsles
skriftlig 14 dage forud.
Ved ordinære generalforsamlinger aflægges beretning om årets virksomhed.
Der fremlægges regnskab jfr. § 3 og fortages valg jfr.§ 5
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstiles
foreningens formand senest 5 dage forud for dens afholdelse.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages frist,
enten på initiativ af bestyrelsen eller efter skriftlig motiveret opfordring fra
mindst 25 % af medlemmerne.
På generalforsamlingen vælges altid en dirigent, der leder forsamlingen og
afgør alle spørgsmål om afstemning og stemmeret, dersom tvivl herom måtte

opstå. Alle afgørelser med undtagelse af de i § 6 nævnte sker ved simpelt
stemmeflertal.
Ethvert fremmødt medlem der ikke står i restance med kontingent har
stemmeret.
§ 5:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og den konstituerer sig selv efter
generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen vælges suppleanter til
bestyrelsen, samt revisor og revisorsuppleant..
Der foretages valg af 2 bestyrelses medlemmer på lige årstal og valg af 3
bestyrelses medlemmer på ulige årstal. Suppleanter og revisorer samt
revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen, ligeledes for 2 år ad
gangen.
Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden med mindst 3 dages varsel, dog
skal der afholdes bestyrelsesmøde, såfremt mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til
stede. Forekommer der afstemning, hvor stemmelighed opstår, giver
formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i forhold til såvel offentlige som private
interesser og er alene ansvarlig overfor generalforsamlingen.
§ 6.
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på ordinært indkaldt
generalforsamling, og beslutning herom skal ske med 2/3 flertal af de på
samme generalforsamling fremmødte medlemmer. Samme stemmeflertal
kræves ved beslutning om foreningens ophævelse, og afstemning herom skal
ske på særskilt generalforsamling, indkaldt med mindst 14 dages varsel.
Den samme generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens
ophævelse, skal også vedtage bestemmelser om anvendelse af foreningens
eventuelle midler. Sker dette ved afstemning, skal reglen om simpelt
stemmeflerhed være gældende.
Vedtaget i Slagslunde 26. marts 2008.
Afløser således vedtægterne for Slagslunde Boregerforening af 20. marts
2007, som afløser 18. marts 1997, som afløser vedtægterne af 18 marts
1969, som afløser vedtægterne af 28. maj 1954, der er foreningens
stiftelsesdag.

