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Vedtægter for Varnæs - Bovrup Borgerlaug. 
 

 

 § 1. Hjemsted og Formål. 
1. Foreningens navn er ”Varnæs - Bovrup Borgerlaug”. Foreningen er registreret under CVR nr. 34 11 

66 52 
2. Foreningens interesseområde er inden for Varnæs skoledistrikt. 

 

 § 2 Formål 
1. Foreningens formål er gennem en upolitisk sammenslutning at varetage borgernes interesser og 

arbejde for egnens trivsel og udvikling. 
2. Foreningen understøtter samarbejde og fælles løsninger mellem områdets foreninger og 

sammenslutninger i det omfang det styrker trivsel og udviklingen i området 
3. Foreningen varetager områdets fælles kontakt til Aabenraa kommunen og andre. 
4. Foreningen sikrer at der i området informeres og kommunikeres med borgerne via et fælles medie 
5. Foreningen kan søge samarbejde med organisationer og andre der styrker foreningens formål. 

 

§ 3 Medlemmer 
 

1. Som medlem kan optages enhver borger, der er fyldt 18 år og som har tilknytning til området. 
2. Områdets foreninger og sammenslutninger kan optages som medlem. 
3. Medlemskabet er etableret når kontingentet er indbetalt.  

 

§ 4 Generalforsamling 
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
2. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før afholdelse. 
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel. Det kan ske når generalforsamlingen 

eller et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller ¼ af foreningens medlemmer skriftligt har anmodet 
herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 6 uger efter anmodningen er fremsendt. 

4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts / april måned med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Udvalgenes beretning 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf. § 5-1  
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9. Valg af 1 suppleant. 
10. Valg af to revisorer og revisor suppleant, jf. § 7 4. 
11. Eventuelt 

 
5. Forslag til dagsordenen skal være skriftlig og være formanden i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
6. Sager afgøres med almindelig stemmeflertal.  
7. Stemmeberettiget er personlige medlemmer med en stemme. Foreninger og sammenslutninger, 

der er medlemmer har ved deres repræsentanter en stemme. 
8. Vedtægtsændringer kan gennemføres når 2/3 af de gyldige afgivne stemmer går ind derfor. 
9. Opløsning af foreningen kan kun ske når 2/3 af de gyldige afgivne stemmer går inden for 

opløsningen. Det skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden opløsningen er 
endelig. 

10. Afstemningen kan foregår ved håndsoprækning, med mindre et medlem ønsker skriftlig 
afstemning.  
 

§5 Bestyrelsen 
 

1. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Dertil kommer eventuelle 
udvalgsformænd jf. § 6 stk. 3.Udvalgsformændene har ingen stemmeret 

2. Bestyrelsen varetager foreningens drift. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, 
sekretær og kasserer.  

3. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen vælges for to år, således at der 
skiftevis er bestyrelsesmedlemmer på valg hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 
for en ny periode.  

4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som revideres efter generalforsamlingens afholdelse. 
5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol 
6. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. 

 

§ 6. Udvalg – afdelinger, 
 

1. Efter aftale med bestyrelsen kan specifikke ansvarsområder / aktivitetsområder nedsætte egne 
udvalg. 

2. Udvalgene vælger selv deres medlemmer forud for generalforsamlingen. 
3. De enkelte udvalg kan efter aftale med bestyrelsen selv vælge deres formand, som indtræder i 

bestyrelsen. 
4. Bestyrelsen kan pålægge det enkelte udvalg, at udarbejde forretningsorden for udvalget. 

Forretningsorden skal godkendes af bestyrelsen og revideres årligt efter generalforsamlingen.  
5. De enkelte udvalg kan have deres eget økonomiske budget, som skal godkendes af bestyrelsen. 
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§7. Økonomi 
 

1. Kassereren fører foreningens og udvalgenes regnskab i en form der er godkendt af bestyrelsen. 
Kassereren udarbejder årsregnskabet og foran leder at regnskabet er revideret og underskrevet af 
de på generalforsamlingen valgte revisorer 

2. Regnskabsåret forløber fra 1. januar til 31. december 
3. Likvide midler indsættes omgående på foreningens konto i bank eller sparekasse. 
4. To revisorer vælges på skift for to år på generalforsamlingen. En revisor suppleant vælges for et år 

på generalforsamlingen  

 

§ 8 Øvrige forhold 
 

1. Ved ændring af formåls paragraffen, § 2 i indeværende vedtægter skal denne godkendes af 
kommunale myndigheder i henhold til legitimitet af ejerskabet til Varnæs Brandstation. 
 

§ 9 Udmeldelse og eksklusion 
 

1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden og har øjeblikkelig virkning. Indbetalt 
kontingent fra udmeldte medlemmer bliver ikke tilbagebetalt. 

2 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, såfremt der er tale om 
illoyal optræden overfor foreningens virke og formål. Eksklusion afgøres med almindelig 
stemmeflertal  
 

§ 10 Opløsning af foreningen 
 

1. Besluttes foreningen opløst (jfr. § 4) bestemmer generalforsamlingen om likvidation skal ske ved 
bestyrelsen eller en dertil valgt komite. Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelse af 
foreningens midler. Efter endt likvidation afholdes en afsluttende generalforsamling, på hvilken 
resultatet og fordelingen meddeles. 
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Notat til vedtægterne 
 

• Ovenstående vedtægterne er godkendt og vedtaget på Bovrup & Varnæs Birks Borgerforenings 
generalforsamlingen den 22 marts 2018 afholdt på Varnæs Skole, og erstatter de hidtidig gældende 
vedtægter. 
 
 
Dirigent på generalforsamlingen:  Finn Christiansen, Bovrup: ______________________________ 
 
 

• Ovenstående vedtægter er godkendt og vedtaget på Formandsrådsmødet i Varnæs Bovrup 
Landsbylaug den 14. maj 2018 på Varnæs Skole, og erstatter de hidtil gældende vedtægter for 
Varnæs – Bovrup Landsbylauget. Landsbylaugets virke og aktiviteter videreføres med grundlag i 
ovenstående vedtægter.  
 

Dirigent på formandsmødet: - Finn Christiansen, Bovrup        ____________________________ 

 

 


