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Vedtægter 
for  

Fjand Sommerhusforening 

Bjerghuse – 6990 Ulfborg 

 §1 

Foreningens navn er Fjand Sommerhusforening. Dens hjemsted er Holstebro Kommune.  

Foreningen er stiftet den 5. juli 1975.  
 

§2 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder interesser i 
forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder i øvrigt. 
 

Foreningen kan tillige påtage sig fællesopgaver. Strandrensning, opsætning af rebstiger, 
relevant skiltning i området, legepladsindretning, afholdelse af sommerfester og andre 
arrangementer/aktiviteter som bestyrelsen finder passende. 
 

Foreningen kan være medlem af en landsdækkende fritidshusforening og/eller anden 
interesseforening 
 

§3 

Enhver lejer eller ejer af sommerhusgrund i Bjerghuse kan være medlem af foreningen.  
 

§4 

Medlemskabet ophører om lejemålet fratrædes eller sælges. Medlemskabet kan dog 
bevares, men uden stemmeret.  
 

§5 

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes den 3. 
lørdag i juli måned. Forslag til beslutning fra medlemmer skal fremsendes skriftligt senest 
den 1. juni til formanden.  
 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest den 1. juli. Med indkaldelsen skal 
følge generalforsamlingens dagsorden samt revideret regnskab.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 
mindst 25 % dog mindst 15 medlemmer af de stemmeberettigede kræver det. Kravet skal 
fremsættes skriftligt til formanden, indeholdende de forslag og emner, der ønskes 
behandlet. Generalforsamlingen skal finde sted inden 30 dage fra modtagelsen af 
påkravet.  
 

§6 

Ordinære, som ekstraordinære generalforsamlinger, afholdes i Fjand (Bjerghuse) og 
indkaldes ved e-mail til den af medlemmerne oplyste e-mailadresse samt ved 
offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde de særlige 
punkter, der måtte forhandles på generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen 
offentliggøres på foreningens hjemmeside.  
Ved særlige forhold kan ovennævnte materiale aftales tilsendt med sædvanlig post. 
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§7 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

 Valg af dirigent  
 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
 Fremlæggelse af revideret regnskab 

 Fastsættelse af kontingent. 
 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.  
 Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer. 
 Eventuelt.  

§8 

Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan dirigenten, bestyrelsen eller mindst 
halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning.  
 

Hver adresse har en stemme, såfremt der er betalt kontingent. Der kan stemmes ved 
fuldmagt, dog kan ingen repræsentere flere end højst 3 andre stemmerettigheder.  
 

I sager vedrørende valg og beslutninger, som alene vedrører lejeforholdet til 
Naturstyrelsen eller alene vedrører de lejede grunde, har lejerne alene stemmeret. Skal 
der vælges en repræsentant for øvrige medlemmer, har alle dog stemmeret.  
 

Sager afgøres i øvrigt ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver beslutninger som 
ophævelse af foreningen, vedtægtsændring og beslutninger, som måtte have karakter af 
aktioner i forhold til stat, kommune med flere dog, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer stemmer herfor.  
 

Vedtages det, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal det forelægges for en ekstraordinær 
generalforsamling – senest 1 måned efter vedtagelsen. Stemmer 2/3 af de fremmødte for, 
fuldmagter indbefattet, er det vedtaget.  
 

§9 

Bestyrelsen består af 5-7 personer. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år og kan 
modtage genvalg. Generalforsamlingen vælger ligeledes hvert år 2 suppleanter til 
bestyrelsen og 2 revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte specialudvalg.  

§10 

Bestyrelsen leder foreningen iht. vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden i 
forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.  
 
Foreningen kan ikke binde medlemmerne økonomisk ud over det betalte kontingent. 
 

§11 

Bestyrelsen afholder møder i nødvendigt omfang. Sagerne afgøres ved almindelig 
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende.  
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§12 

Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter bestyrelsens anvisning. 
Indgåede beløb skal indsættes i bank eller sparekasse med undtagelse af beløb under 
200,00 kr. Beløb af kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med formanden. 
Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til en giro- eller checkkonto til diverse betalinger. 
Kassereren fører en kassebog samt et medlemskartotek.  
 

§13 

Regnskabsåret er 1/5 – 30/4. Et afsluttende regnskab forelægges revisorerne senest 2. 
uge i maj.  
 

§14 

Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet. Dog kan bestyrelsen bestemme, at 
udgifter for foreningens repræsentanter til faglige møder afholdes af foreningen.  
 

§15 

Såfremt foreningen opløses, anvendes midlerne efter generalforsamlingens nærmere 
bestemmelser. 

-----------------------  
  

Vedtaget på Generalforsamlingen den 20. juli 2013 og ekstraordinær 
generalforsamling den 27. juli 2013. 


