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Sejerø Udviklingsforum er udsprunget af de turistaktiviteter, der blev sat i gang i
sommeren 2007.

Sejerø Udviklingsforum
Vedtægter:
§ 1. Navn, hjemsted og formål
Stk. 1: Foreningens navn er Sejerø Udviklingsforum og dens hjemsted er Sejerø,
Kalundborg kommune
Stk. 2: Foreningens formål er:
•

At arbejde for Sejerøs udvikling

•

At være paraply for aktiviteter, der støtter foreningens formål. Med andre ord
varetage fællesskabets interesser og være en aktiv part i Sejerøs udvikling

•

At medvirke til meromsætning og nye arbejdspladser under hensyntagen til
naturmiljøet og lokalsamfundets interesser samt styrke kulturen på Sejerø

§ 2. Medlemsforhold
Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for foreningens formål
Medlemskabet er først aktivt når kontingentet er betalt.

§ 3. Generalforsamling
Stk. 1: Tidspunkter og indkaldelse. Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed, og afholdes en gang årligt inden udgangen af Marts.
Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på øen og på hjemmesiden med mindst 3
ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.
Stk. 2: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal stilles skriftligt til formanden
senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter
skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/4 af medlemmerne, hvorefter
bestyrelsen snarest og inden 8 dage ved opslag indkalder generalforsamlingen med
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14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsordenen for generalforsamlingen.
Krav om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde angivelse af, hvad man
ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 4: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af
generalforsamlingen.
Stk. 5: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent
4) Indkomne forslag
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. I lige år vælges 2 medlemmer i ulige år 3
medlemmer
6) Valg af to suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
Stk. 6: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de
fremmødte.
Hvert medlem har en stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre et af de fremmødte
medlemmer forud for en afstemning ønsker skriftlig afstemning. Ved valg til
bestyrelsen skal der foretages skriftlig afstemning.
Ved stemmelighed stemmes om, hvis der stadig er stemmelighed sker afgørelsen
ved lodtrækning.
Vedtægtsændringer vedtages på en ordinær generalforsamling og af en
ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages mellemrum.
Beslutningerne fra generalforsamlingen indføres i foreningens
forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

§ 4. Bestyrelse
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer valgt på
generalforsamlingen. Der vælges to suppleanter, som kan deltage i
bestyrelsesmøderne med taleret uden stemmeret.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand,
sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møder efter behov, dog minimum fire gange årligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
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Bestyrelsen fører under sine møder en forhandlingsprotokol, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3: Foreningen tegnes af Formanden og Kasseren i forening

§ 5. Regnskab og kontingent
Stk. 1: Bestyrelsen kommer med forslag til kontingent, som efterfølgende vedtages på
generalforsamlingen.
Stk. 2: Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December.
Stk. 3: Revision af foreningens regnskab foretages af to revisorer valgt af
generalforsamlingen.

§ 6. Opløsning af foreningen
Stk. 1: Vedtagelse af foreningens ophævelse kræver 3/4 af de fremmødte medlemmers
stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med maksimalt fem
ugers mellemrum.
Stk. 2: Ved en ophævelse af foreningen skal dens eventuelle formue gå til Sejerø Kulturhus
(det rigtige navn ind her – fra Karen Flor), Sejerbyvej 7.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Sejerø mandag d. 10. december 2007
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