
 Vedtægter for Stae Borgerforening. 

 

§1 – Formål 

 

Stk. 1 Foreningens navn er Stae Borgerforening 

 

Stk. 2 Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener byens og  

                   dermed borgernes tarv. 

 

Stk. 3 Foreningens midler må kun bruges til opfyldelse af foreningens formål. 

 

 

§ 2 – Medlemskab 

 

Stk. 1 Medlemskab kan opnås af enhver husstand i Stae eller nærmeste omegn. 

Stk. 2 Medlemskab opnås ved betaling af den af generalforsamlingen fastsatte 

kontingent. Kontingent betales senest 1. marts og er gældende frem til 

næste 1. marts. 

 

 

 

§ 3 – Kontingent 

 

Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalformaling. 



 

Stk. 2 Alle husstande betaler samme kontingent. 

 

§4 – Generalforsamling 

 

Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens 

 anliggender. 

 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, 

 indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved 

 annoncering på Facebook.com og nyhedsbrev, med henvisning til 

 dagsorden på www.stae.dk. 

 

Stk. 3 Til at lede generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, 

 der ikke må være medlem af den siddende bestyrelse. 

 Alle personer, der er omfattet af en husstand, har taleret. 

 Hver husstand med medlemskab har én stemme. Der kan kun stemmes 

ved personligt fremmøde. 

 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning 

 foretages, når mindst et medlem forlanger det. 

 

Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst ¾ af de fremmødte 

 stemmeberettigede, stemmer for. Forslag om vedtægtsændringer skal  fremgå 

af generalforsamlingens dagsorden. 

 



Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

 bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 Forslag kan kun stilles af medlemmer af foreningen. 

Stk. 6 Dagsorden offentliggøres på www.stae.dk samtidig med indkaldelsen.  

Dagsordenen korrigeres iht. eventuelle indkomne forslag og opdateres på 

www.stae.dk senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 7 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 

 flg. Punkter: 

 1.  Valg af dirigent 

 2.  Bestyrelsens beretning 

 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 4.  Indkomne forslag 

 5.  Fastsættelse af næste års kontingent jfr. § 3 

 6.  Valg jfr. §§ 6 og 7 

  a) Bestyrelsesmedlemmer 

  b) Bestyrelsessuppleanter 

  c) Revisor 

  d) Revisorsuppleant 

 7.  Eventuelt 

 

Stk. 8 Sekretæren tager referat af generalforsamlingens handlinger. Referatet, 

 der skal godkendes af dirigenten, indgår i bestyrelsesprotokollen. 

 

http://www.stae.dk/
http://www.stae.dk/


Stk. 9 Formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 10%  af medlemmerne kan 

 anmode om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Anmodning 

 skal foregå skriftligt, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. 

 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter 

 anmodningens modtagelse. 

 Om indkaldelse, ledelse og stemmeret gælder samme regler, som ved den 

 ordinære generalforsamling. 

 

 

 

§ 6 – Bestyrelsen 

 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. 5 

 medlemmer vælges i ulige år og 4 i lige år. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig snarest med formand, næstformand, sekretær. 

 Bestyrelsen udpeger en kasserer for 1 år af gangen. 

 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er 

 beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt 

 formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed er  formandens, 

eller i dennes fravær næstformandens stemme  udslagsgivende. 

 

Stk. 4 Foreningen tegnes af formanden. 

 

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling vælger 2 suppleanter. 

§7 – Økonomi 



 

Stk. 1 Ved økonomiske dispositioner, der angår køb, salg eller pantsætning af 

 fast ejendom eller løsøre samt låneoptagelse, kræves hele bestyrelsens 

 godkendelse og underskrift. 

 

Stk. 2 Kassereren fører foreningens regnskabsbog og forestår betaling af alle 

 regninger vedrørende foreningen. 

 

Stk. 3 Årsregnskabet, der følger kalenderåret, fremlægges på den ordinære 

 generalforsamling, revideret og underskrevet af den samlede bestyrelse. 

 

Stk. 4 Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt for 

 foreningens forpligtelser. 

 

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer, der afgår på skift  hvert 

andet år. 

 1 revisorsuppleant vælges hvert år. 

 

 

§ 8 – Foreningens opløsning 

 

 

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på 2 på hinanden 

 følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der skal afholdes med  mindst 

14 dages mellemrum. 

 



Stk. 2 Vedtagelse af foreningens opløsning kræver godkendelse af mindst ¾ af  de 

fremmødte stemmeberettigede. Der skal stemmes skriftligt. 

 

Stk. 3 Den sidste generalforsamling bestemmer, hvad foreningens midler skal 

 anvendes til. 

 Dog skal formålet være af almennyttig karakter. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2005, med ændringer vedtaget på 

generalforsamlingen den 17.01. 2012, 12.01.2016 og 30.01.2018. 

 

 

Bestyrelsen: 

 

 

Mads Sørensen          Martin Ørum Jacobsen             Jacob Kildedal 

 

 

Peter Jensen  Søren Møller              Jane Rather 

 

 

Linda Pretzmann  Dorthe Andersen               Jakob Iversen 

 

                           


