
§6. 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab 
forelægges til godkendelse på generalforsamlingen, der også fastsætter 
kontingentets størrelse for det kommende år. 
 
§7. 
Medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen, 
kan indstilles til æresmedlemskab. Det kræver opbakning fra mindst 80 % 
af bestyrelsesmedlemmerne. Udnævnelse til æresmedlem sker ved en 
ordinær generalforsamling, efter forudgående annoncering i form af ind-
kommet forslag til dagsordenen og ved opbakning fra mindst 80 % af de 
fremmødte på generalforsamlingen.  Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
 
§8. 
Ændring af vedtægter kan kun ske, når forslag herom er optaget på 
generalforsamlingens dagsorden og mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmer herfor. 
 
§9. 
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter at have været taget på 
dagsordenen på en generalforsamling. Generalforsamlingen er i dette 
tilfælde kun beslutningsdygtig, hvis halvdelen af foreningens medlemmer 
er til stede, og forslaget skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til 
en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor beslutning kan 
træffes med 2/3 flertal uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. 
 
§10. 
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen den 
endelige beslutning om, hvad foreningens eventuelle midler skal bruges 
til. 
 
Vedtaget på generalforsamlingen 7. februar 2020 
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KVANLØSE SOGNS BEBOERFORENING 

- styrker fællesskabet 

 
VEDTÆGTER FOR 

KVANLØSE SOGNS BEBOERFORENING 
 
. 



 
§1. 
Foreningens navn er Kvanløse Sogns Beboerforening, og den blev stiftet 
den 15. februar 1979. 
Foreningen er beliggende i Holbæk Kommune. 
 
§2. 
Foreningens formål er at varetage fælles interesser for beboerne ved at 
arrangere forskellige arrangementer, som kan styrke sammenholdet i 
sognet og fungere som kontaktled mellem sognet og de offentlige myn-
digheder. 
 
§3. 
Som medlemmer optages beboere i Kvanløse Sogn, som er myndige. 
Medlemskab tegnes for ét kalenderår ad gangen og skal således aktivt 
fornys hvert år. Medlemskab gælder alle husstandens myndige personer. 
Beboere, der flytter fra Kvanløse Sogn, kan fortsat bevare medlemskabet, 
såfremt de har boet i Kvanløse Sogn i minimum 5 år. 
 
§3.1. 
Personer, der ikke falder ind under §3, kan optages som støttemedlem-
mer uden stemmeret. Kontingentet er det samme beløb, som for 
medlemmer under §3. 
 
§4. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes 
ordinær generalforsamling hvert år i februar, og der indkaldes med 
mindst 3 ugers varsel og bekendtgøres med folder og på hjemmeside. 
 
 §5. 
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Iøvrigt kan der indkaldes til generalforsamling, når bestyrelsen eller 
mindst 10 % af medlemmerne ønsker dette. Den skal indkaldes senest 1 
måned efter anmodning. 

 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum 
omfatte følgende punkter: 

 
 1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen) 
 2. Beretning 
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 7. Valg af revisor 
 8. Eventuelt. 
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra 
ved afgørelser i henhold til § 8 og 9. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et 
referat af forhandlingerne optages. 
Formand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i 
Kvanløse sogn. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær senest 1 måned efter generalforsamlingen. 
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer 
afgår det ene år og 2 det andet år. I tilfælde af hele bestyrelsens afgang 
vælges 3 for 1 år og 2 for 2 år. 
Valg af suppleanter gælder for 2 år. Hvert år vælges mindst 2 suppleanter 
til bestyrelsen. 
Revisorer vælges for 2 år, således at én revisor er på valg hvert år. 
Genvalg kan finde sted. 
Valgbar er ethvert medlem, der ikke er medlem af byrådet. Ingen kan 
vælges mod sin vilje. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer 
er tilstede. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen, 
sekundært 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Der føres beslutningsreferat ved alle bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper i det omfang, bestyrelsen fin-
der det nødvendigt. Der skal altid være minimum et bestyrelsesmedlem 
tilknyttet en arbejdsgruppe. 


