Vedtægter for Landsbylauget Alkene
§1
Navn
Foreningens navn er ”Landsbylauget Alkene”. Foreningen er hjemhørende i Algestrup, Køge
Kommune
§2
Formål
Foreningens formål er gennem ikke idrætslige aktiviteter at give mulighed for samvær, samt at øge
sammenholdet borgerne imellem.
Stk.2: Foreningen taler Algestrup og omegns sag overfor byråd og politikere vedrørende udvikling
og byplanlægning af betydning for området, såsom forhold vedrørende bolig- og erhvervsudvikling
samt skole og institution.
§3
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der bor i eller har tilknytning til Algestrup og omegn.
§4
Kontingent
Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kun medlemmer af
foreningen har stemmeret. Ét medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
§5
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november måned. Generalforsamlingen
indkaldes med 4 ugers varsel ved opslag centrale steder i området, annoncering i lokalaviser,
husstandsomdeling eller opslag på facebook og sociale medier.
Stk.2: Forslag til dagsordenen skal foreligge hos bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§6
Dagsorden
På generalforsamlingens dagsorden skal følgende punkter optages:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Evt.
§7
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet.
Stk.2: Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt
angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning mm. gælder de samme bestemmelser for den
ordinære generalforsamling.
§8
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af op til 11 medlemmer. Valget gælder for 2 år, således
at op til 5 er på valg på lige årstal og op til 6 på ulige.
Stk.2: Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk.3: Udover bestyrelsen vælges to bestyrelsessuppleanter og to revisorer, der er på valg hvert år.
Stk.4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov,

dog mindst 4 gange årligt.
Stk.5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne giver
fremmøde. Der nedsættes faste udvalg efter behov.
§9
Regnskab, tegning og hæftelse
Kassereren er til enhver tid ansvarlig overfor generalforsamlingen og bestyrelsen. Regnskabet
revideres én gang årligt. Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. november til d. 31. oktober.
Stk.2: Formanden og kassereren tegner foreningen overfor tredjemand, hver for sig.
Stk.3: Organisationen hæfter alene med sin formue overfor tredjemand. Krav mod foreningen kan
af tredjemand ikke gøres gældende overfor medlemmer eller bestyrelse.
§10 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringsforslag skal være sendt ud senest 2 uger
inden generalforsamlingen.
§11 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor den ene skal være ordinær.
Stk.2: Det er ved opløsning den afsluttende generalforsamlings opgave at træffe bestemmelse om
hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre
skal indgå.
§12 Datering
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 16. november 2017

