Vedtægter for
Liv i Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er: ”Liv i Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup” eller i daglig
tale: ”Liv i Landsbyerne”.
§ 2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Bjedstrup skoledistrikt i Skanderborg Kommune.
§ 3. Formål
Foreningen har til formål:
1) At bevare og udvikle relationer mellem borgerne og foreningerne i Bjedstrup skoledistrikt, og på
den måde sikre sammenhængskraft og et stærkt lokalt fællesskab på tværs af landsbyerne Alken,
Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup.
2) At pleje skoledistriktets interesser i relation til aktører, der har indflydelse på områdets
udvikling – herunder Skanderborg Kommune.
3) At støtte/understøtte lokale initiativer og projekter.
§ 4. Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer optages personer (individuelle medlemmer) samt foreninger (kollektive
medlemmer) i og omkring landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup, der støtter
foreningens formål.
Stk. 2 Stemmeberettigede og valgbare er individuelle medlemmer, der har betalt kontingent
senest 30 dage forud for valget. Individuelle medlemmer bærer én stemme til
generalforsamlingen.
§ 5. Eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan med to tredjedeles flertal ekskludere et medlem.
Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan få forelagt eksklusionen til behandling på den førstkommende
generalforsamling.
§ 6. Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for henholdsvis individuelle og kollektive
medlemmer.
Stk. 2. Kontingentet gælder for et år ad gangen og indbetales til foreningens konto.
Stk. 3. Efter et års restance slettes et medlem fra databasen.
§ 7. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i første kvartal.
Stk. 2. Indkaldelsen foretages af bestyrelsen med fire ugers varsel ved en mail til medlemmerne
samt opslag på alken.dk.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af kollektive medlemmer.
4. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning om foreningens virksomhed.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
8. Indkomne forslag.
9. Valg.
10. Eventuelt.
Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
minimum 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Der vælges 5-9 personer til bestyrelsen, som konstituerer sig selv på det førstkommende
bestyrelsesmøde. Det tilstræbes at have medlemmer fra alle de fem landsbyer.
Stk. 6. Der vælges 2 suppleanter i rækkefølge, der indtræder ved et bestyrelsesmedlems
midlertidige eller varige forfald.
Stk. 7. Der vælges en uafhængig revisor.
Stk. 8. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved
stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 9. Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver
beslutninger angående nærværende vedtægter samt foreningens opløsning to tredjedeles flertal.

Stk. 10. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen afgør,
hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum en tredjedel af bestyrelsens
medlemmer finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af foreningens individuelle
medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden.
Stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet
anledning til indkaldelsen.
Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen senest 14 dage
efter, at anmodningen herom er modtaget. Mødet afholdes med mindst 2 ugers varsel og senest
seks uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker ved en mail til medlemmerne samt
opslag på alken.dk.
§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig
på det første bestyrelsesmøde som minimum med formand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter sin
egen forretningsorden.
Stk. 2. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
Såfremt ét eller flere bestyrelsesmedlemmer har forfald til et bestyrelsesmøde, får suppleanterne
stemmeret i den rækkefølge, de er valgt.
Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent. En tredjedel af
bestyrelsesmedlemmerne kan i forening kræve indkaldt til bestyrelsesmøde med angivelse af de
forhold, som ønskes behandlet.
Stk. 4. Bestyrelsen fører referat af møder og gemmer disse i en protokol. Mødereferater
offentliggøres på alken.dk.
§ 10. Regnskab og økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 3. Den kritiske revisor tjekker regnskabets rigtighed og om foreningens midler er blevet brugt i
overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 4. Kassereren har bemyndigelse til at oprette og efterfølgende beføjelse over en
bankkonto/webbankkonto. Formanden har bemyndigelse til at have kiggeadgang til foreningens
bankkonto/webkonto.
Stk. 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 11. Opløsning af foreningen
Stk. 1. Foreningen kan opløses ved to tredjedeles flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 2. Eventuel formue ved foreningens opløsning fordeles ligeligt mellem borgerforeningerne i
landsbyerne Alken, Bjedstrup, Svejstrup, Boes og Illerup.

Godkendt på den stiftende generalforsamling på Bjedstrup Skole d. 25. februar 2018.

