Vedtægter for Bylauget for Sjelle og Omegn
marts 2017
§ 1 Laugets navn er Bylauget for Sjelle og Omegn.
§ 2 Bylaugets formål er, at virke synlig til fordel for borgerne i området.
§ 3 Enhver myndig borger, som har sin bopæl i området (Sjelle by og Sjelle Mark) er medlem af
Bylauget og har stemmeret.
§ 4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling,
afholdes i februar måned. Der indkaldes til generalforsamling ved meddelelse på hjemmesiden
www.sjelle.dk og via mailliste med mindst 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden.
Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Laugets beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af Olderformand (Vælges for 1 år af gangen)
5. Valg af Oldermænd (Der vælges 4 oldermænd. Første år 2 for et år og 2 for
2 år således der vil være 2 Oldermænd på valg hvert år)
6. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år af gangen)
7. Valg af udvalg
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være olderformanden i hænde inden
udgang januar måned. Alle med stemmeret er valgbare.
§ 5 Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger. Formanden og kassemester tegner
foreningen ud af til, sammen og hver for sig.
§ 6 Bestyrelsen konstituerer sig på det første ordinære laugmøde efter generalforsamlingen med
Kassemester og Skriverkarl og udarbejder forretningsorden for bestyrelsesmøderne.
§ 7 Laugmøderne er beslutningsdygtige såfremt Olderformand og mindst 2 af Oldermændene er til
stede. Suppleanterne kan deltage i Laugmøderne, - dog uden stemmeret
§ 8 Laugets bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
§ 9 Laugets regnskabsår følger kalenderåret. Der opkræves intet kontingent. Frivillige bidrag kan
indbetales hos laugets formand / kassemester og på generalforsamlinger.
§ 10 Olderformanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.
Olderformanden leder møderne.
§11 Møder for laugets medlemmer indkaldes af Olderformanden, og skal indkaldes såfremt mindst
30 medlemmer fremsætter ønsker herom. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
meddelelse på hjemmesiden www.sjelle.dk og via mailliste med mindst 14 dages varsel og med
oplysning om dagsorden. Mødet afholdes senest 6 uger efter begæringen.
§ 12 Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 hinanden følgende lovlige varslede møder, med mindst
14 dages mellemrum. Vedtægtsændringer skal skriftligt uddeles på møderne.
§ 13 Eventuel opløsning af Lauget, skal godkendes på 2 på hinanden følgende lovligt varslede
møder, med mindst 14 dages mellemrum.
Foreningens midler tilfalder ved opløsning forsamlingshuset i Sjelle og Forsamlingshuset
”Fremad”.
Således vedtaget på generalforsamlingen marts 2017

