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1. Foreningens navn 

Vetterslev - Høm Borgerforening 
 
 
2. Foreningens formål 

At udvikle og varetage beboernes fælles interesser i Vetterslev og 
Høm lokalsamfund. 
 
At forestå og støtte forslag til kultur - miljø - bolig og 
erhvervsudbygning i området. 
 
Foreningen kan bl.a. fremlægge medlemmernes synspunkter 
overfor myndigheder og presse. 
 
Foreningen er ikke parti politisk. 
 
 

3. Foreningens medlemmer 
Medlemskab kan opnås af enhver beboer i Vetterslev - Høm og 
omegn. 
 
Et medlemskort er lig med en stemme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Foreningens ledelse 

Foreningens ledelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.  
Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer på lige år, og der vælges 3 
bestyrelsesmedlemmer på ulige år. 
 
2 bestyrelsessuppleanter, der vælges hvert år. 
 
2 revisorer vælges for 2 år ad gangen. 
Der vælges 1 revisor på lige år, og der vælges 1 revisor på ulige 
år. 
 
1 revisorsuppleant, der vælges hvert år. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsessuppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder, men 
uden stemmeret. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året. 
 
Bestyrelsen kan samarbejde med andre lokale foreninger. 
 
 

5. Foreningens kontingent 
Medlemskab følger kalenderåret, ligeledes regnskabet. 
 
Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen. 
 
Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 
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6. Foreningens generalforsamling 
Generalforsamling skal afholdes i januar måned og indvarsles 
senest 14 dage før. 
 
Annonceres i lokale blade, nærradioer og ved opslag hos de lokale 
handlende. 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
formanden skriftlig i hænde senes 8 dage før dens afholdelse. 
 
 

7. Ekstraordinær generalforsamling 
Skal afholdes hvis bestyrelsen eller 25 medlemmer kræver det.  
 
En generalforsamling, der er indkaldt ekstraordinært, er kun 
beslutningsdygtig hvis bestyrelsen eller de 25 medlemmer, der 
indkalder, er mødt op. 
 
 

8. Foreningens opløsning 
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler 
anvendes efter foreningens formålsparagraf ifølge den 
ekstraordinære generalforsamlings skøn. 

 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. januar 2020. 
 
Tidligere ændringer er foretaget den 27. marts 1979 og den 31. marts 
1982.  
 
De nuværende vedtægter er om- og renskrevet efter gamle vedtægter 
og foreningens protokol, så de dækker foreningens nuværende behov, 
den 5. februar 1990, den 12. januar 1999 og den 23. januar 2020.  
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