
Vedtægter for foreningen 

 

UGELBØLLE LANDSBYRÅD 
Stiftet d. 11. 01. 1995 

 

 

 

1.  Foreningens navn er Ugelbølle Landsbyråd og har hjemsted i Ugelbølle. 

 

2.  Foreningens formål er at varetage beboerne i Ugelbølles interesser i 

forhold til Syddjurs kommune og andre myndigheder, samt i øvrigt at 

virke for fremme af forholdene og udviklingen i Ugelbølle. 

 

3.  Alle, som støtter foreningens formål og har bopæl i Ugelbølle, kan 

optages som medlemmer. Alle medlemmer over 18 år kan vælges til 

bestyrelsen. 

 

4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle 

anliggender. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle med 

gyldigt medlemskab. 

 

5. Den ordinære generalforsamling skal være afholdt hvert år inden den 1. 

april, og den skal indkaldes senest 10 dage før ved annoncering via 

landsbyrådets mailliste. Forslag fra foreningens medlemmer skal i 

skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

6. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Kassereren aflægger regnskab 

  - herunder fastsættelse af kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter. 

6. Valg af 2 revisorer.  

7. Eventuelt.   

 

7.  Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når forslag 

herom er meddelt på dagsordenen og såfremt 2/3 af de fremmødte 

stemmer for ændringsforslaget. Øvrige beslutninger vedtages ved simpelt 

flertal. 

 



8. Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, konstituerer sig selv med 

formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne 

vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der er 

henholdsvis to og tre på valg hvert år.  Suppleanterne er på valg hvert år.  

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes 

dagsorden og referat i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde. 

 Alt der medfører en udgift for landsbyrådet på 5.000 kr. eller derover 

kræver 2 underskrifter, hvoraf den ene skal være enten kasserer eller 

formand. 

 

9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller når der fra mindst 1/4 af medlemmerne foreligger 

skriftlig begæring herom. Foreligger der en sådan begæring fra 

medlemmerne, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 

4 uger derefter. 

 

10.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 

revisorer som vælges hvert år på generalforsamlingen. 

 

11. Foreningen kan opløses, hvis det vedtages med 2/3 flertal blandt de 

fremmødte, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløses 

foreningen, anvendes foreningens formue efter generalforsamlingens 

nærmere beslutning til formål, der gavner Ugelbølle. 

 

Således besluttet på ordinær generalforsamling i Ugelbølle Forsamlingshus  

d. 4. marts 2013. 

 
Formand Henning Rasmussen 

 

 

 

 

Næstformand Mads Kudsk 

 

 

 

 

Kasserer Rene Povlsen 


