
Oplæg til reviderede vedtægter der er gældende efter første ordinære generalforsamling 

 Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Kommentarer 

§1 Navn og hjemsted:   

Stk. 1 Foreningens navn er: Landsbyens Hus   

Stk. 2 Foreningen markedsføres med eget website: 
Landsbyenshus.dk 

  

Stk. 3 Foreningen har hjemsted hos den valgte 
bestyrelsesformand, frem til den dato, hvor foreningen får 
egne lokaler på: Jordløse Møllevej 14, Jordløse, 5683 
Haarby 

Foreningen har hjemsted på Jordløse Møllevej 14, 
Jordløse, 5683 Haarby 

 

§2 Formål: 
Foreningens formål er at købe Friskolens bygninger for 
herefter at kunne drive Landsbyens Hus for at fremme 
fællesskabet, foreningslivet og børnelivet i Jordløse og 
omegn ved: 

Formål: 
Foreningens formål er at drive Landsbyens Hus for at 
fremme fællesskabet, foreningslivet og børnelivet i 
Jordløse og omegn ved: 

 

Stk. 1 At understøtte eksisterende institutioner og foreninger   

Stk. 2 At understøtte fællesskabsfremmende aktiviteter   

Stk. 3 At bidrage til at skabe udviklingsmuligheder ved at 
understøtte initiativer som læring, bosætning og 
erhvervsfremme og gennem aktiviteter, der understøtter 
naturturisme og grøn omstilling. 

  

§3 Foreningens bemyndigelse: 
Foreningen kan købe, sælge og drive bygninger og 
driftsmidler, når det tjener foreningens formål. 

  

§4 Foreningens forhold: 
Foreningen skal først og fremmest understøtte 
borgergrupper og andre initiativtagere, der ønsker at 
iværksætte aktiviteter i overensstemmelse med 
foreningens formål. Foreningen kan, om nødvendigt, selv 
iværksætte aktiviteter. 

NYT §4 stk. 1 
Foreningen er registreret som en frivillig forening, dog 
kan bestyrelsen ændre virksomhedsform til en 
almindelig forening, såfremt fremtidig drift gør dette 
nødvendigt. 
 
NYT §4 stk. 2 
Foreningens regnskabsår løber fra 01.01. til 31.12. 

 

§5 Foreningens kapitalgrundlag:   

Stk. 1 Foreningens kapitalgrundlag tilvejebringes primært 
gennem salg af andelsbeviser. 

  

Stk. 2 Andelsbeviser har en pålydende værdi på kr. 1000 og kan 
købes af alle. 

  

Stk. 3 Som indehaver af ét eller flere andelsbeviser har man 
stemmeret på Foreningens første ordinære 
generalforsamling. Hver andelshaver har kun én stemme 
uanset antal andelsbeviser. 

Som indehaver af ét eller flere andelsbeviser har man 
stemmeret ved generalforsamling. Hver andelshaver 
har kun én stemme uanset antal andelsbeviser. 
 
NYT § 5 Stk. 4Vælger man som andelshaver tillige at 

 



blive medlem af foreningen ved at betale et 
medlemskontingent, har man stadig kun én stemme på 
general-forsamlingen. 

Stk. 4  Andelsbeviser kan købes og sælges til pari. Køb og salg 
skal meddeles skriftligt til foreningens kasserer. 

  

Stk. 5 Ved Foreningens stiftelse udstedes 250 andelsbeviser. 
Beslutning om udstedelse af yderligere andelsbeviser 
træffes på et andelshavermøde indkaldt af bestyrelsen 
efter samme retningslinjer som en ordinær 
generalforsamling. 

  

§6 Kontingent: Medlemskontingent  

Stk. 1 Første ordinære generalforsamling forventes afholdt i 
foråret 2021, jf. § 5 stk. 3. 

Udgå  

Stk. 2 Efter den første ordinære generalforsamling, kan man blive 
medlem af foreningen ved at betale et årligt kontingent.  
Kontingentet fastsættes på den første ordinære 
generalforsamling.  
Man skal have indbetalt kontingent senest 15. februar 
2022, for at have stemmeret og være valgbar til 
bestyrelsen ved efterfølgende generalforsamlinger. 

 
 

Stk. 1 Man bliver medlem af foreningen ved at betale et 
årligt kontingent. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingent skal være indbetalt senest 15.02. i for at 
medlemmet har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen 
ved den ordinære generalforsamling i foråret. 
 
NYT Stk. 2 Ved indmeldes efter generalforsamling 
betales svarende til resterende periode af året 
(årligt kontingent/12 måneder*antal måneder der 
resterer af året ved indmeldelsestidspunkt) 
 
NYT Stk. 3 Andelshavere og myndige medlemmer er 
valgbar til bestyrelsen. 

Bestyrelsens forslag til medlemskontingent: 
 
Børn 0-12 år gratis 
Børn/unge 12-18 år 300 kr./år 
Voksne 600 kr./år  
 
 

  

§7 Generalforsamlingen:   

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.   

Stk. 2 Det er kun medlemmer, der har betalt kontingent, som har 
stemmeret på generalforsamlingen. Er man  forhindret i 
fremmøde, og ønsker at opstille til bestyrelsen, skal man 
skriftligt have tilkendegivet sit kandidatur til bestyrelsen. 
Dette skal ske til foreningens formand. 

Andelshavere og medlemmer (jf. §6, stk. 1 og stk. 2) 
har stemmeret på generalforsamlingen. Er man 
forhindret i fremmøde, og ønsker at opstille til 
bestyrelsen, skal man skriftligt have tilkendegivet sit 
kandidatur til foreningens formand. Der skal tillige 
afleveres kortfattet beskrivelse af motivationen for 
opstilling. 
 
 
 

 

Stk. 3 Foreningens daglige drift varetages, fra datoen af 
foreningens stiftelse og frem til den første ordinære 
generalforsamling, af en bestyrelse på 7 personer og 2 
suppleanter, som kan stille op på ny på den første 
ordinære generalforsamling. 

Foreningens drift varetages af en bestyrelse på 7 
personer og 2 suppleanter. 

 



Stk. 3a På den første ordinære generalforsamling vælges en 
fremtidig bestyrelse på 7 personer og 2 suppleanter, der 
således vil være ansvarlige for at varetage foreningens 
daglige drift 

Udgå  

Stk. 4  Foreningens bestyrelse, iht. §7 stk. 3a, kan ansætte og 
afskedige medarbejdere. 

  

Stk. 5 Foreningens bestyrelse, iht. §7 stk. 3a, kan udleje lokaler 
og indgå og opsige lejemål. 

  

§8 Ordinær generalforsamling:   
Stk. 1

  
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i marts 
måned. 
Den indkaldes med minimum 3 ugers varsel.  
Indkaldelsen udsendes pr. e-mail til alle medlemmer. 
Tidspunktet for generalforsamlingen offentliggøres 
ligeledes via de til enhver tid tilgængelige nyhedskanaler i 
Jordløse og omegn. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 
marts måned.  
 
Den indkaldes med minimum 3 ugers varsel.  
Indkaldelsen udsendes pr. e-mail til alle medlemmer og 
andelshavere. 
Tidspunktet for generalforsamlingen offentliggøres 
www.landsbyenshus.dk ligeledes via de til enhver tid 
tilgængelige nyhedskanaler i Jordløse og omegn. 

 

Stk. 2

  
Dagsorden for ordinær generalforsamling: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst 
indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden  
3. Beretning om aktiviteter, der er afholdt af foreningen 
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret 
regnskab  
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det 
kommende år.  
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Evt. 

 

  

Stk. 3 Indkomne forslag: 
Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. indkomne 
forslag skal offentliggøres senest en uge før 
generalforsamlingen på samme måde, som indkaldelsen er 
offentliggjort. 

  

§9 Afstemninger og valg:   
Stk. 1

  
Alle valg og afstemninger i generalforsamlingen såvel som 
i bestyrelsen og evt. i andre foreningsorganer foregår ved 

  

http://www.landsbyenshus.dk/


almindelig stemmeflertal – undtaget er dog beslutning om 
opløsning af foreningen. 

Stk. 2

  
Alle afstemninger sker skriftligt, såfremt dirigenten eller et 
medlem anmoder om dette. 

NYT Stk. 3 Ved generalforsamlingens start skal private 
andelshavere, der samtidig er repræsentant for en 
given forening/virksomhed give sig tilkende med henblik 
på udlevering af to stemmesedler.  

 

§10 Foreningens daglige ledelse:   

Stk. 1 Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af 
bestyrelsen.  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der 
alle skal være myndige.  Endvidere vælges 2 revisorer og 1 
revisor suppleant. 1 revisor er på valg hvert år. 
Revisorsuppleant vælges hvert år. 
           
Bestyrelsesmandatet er toårigt med 3 på valg i ulige år og 
4 på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.       
Valg af bestyrelse og suppleanter sker ved skriftlig 
afstemning. Antal navne, der skal skrives på  
stemmesedlen, skal være lig antal pladser i bestyrelsen, 
der er på valg (eksklusive suppleanter).  
 Suppleanter vælges hvert år. 

  

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende  
møde og offentliggør posterne, samt fastsætter selv 
forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende  
bestyrelsesmøde, herunder valgperiode og offentliggør 
posterne samt valgperiode, samt fastsætter evt. 
forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 

 

Stk. 3 Det påhviler formanden kvartalsvist at indkalde til 
bestyrelsesmøde, samt efter behov. Dette skal ske med 
mindst 14 dages varsel og via udsendelse af dagsorden, 
der udsendes senest 1 uge før bestyrelsesmødet. Der 
føres beslutningsprotokol ved hvert møde. Der kan 
indkaldes til bestyrelsesmøde af menige 
bestyrelsesmedlemmer, såfremt der er krav om dette fra 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Udgå og indskrives evt. i en forretningsorden  

Stk. 4 Hvert kvartal udarbejder kassereren specificeret 
kvartalsregnskab, der udsendes 1 uge før    
bestyrelsesmødet, §10 jf. stk. 3. 

Udgå og indskrives evt. i en forretningsorden  
 
Efterfølgende stk. 5-11 ændres tilsvarende numerisk 
såfremt stk. 3 og 4 udgår 

 

Stk. 5 Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved stemmeflertal, dog 
således at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst 
5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed 
kan forslaget genoptages til behandling på efterfølgende 

Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved stemmeflertal, 
dog således at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, 
når mindst 5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt ved 
afstemningen.  

 



bestyrelsesmøde. Ved genbehandlingen tæller formandens 
stemme dobbelt ved afstemningen.  

Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring 
specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes 
fagpersoner og ikke-valgte borgere m.fl.  

  

Stk. 7 Bestyrelsesposter er ulønnede. Bestyrelsen kan beslutte at 
antage lønnet arbejdskraft. 

  

Stk. 8 Formanden eller næstformanden er ansvarlig for 
indkaldelse til generalforsamling. 

  

Stk. 9 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening   

Stk. 10  Hverken medlemmer, andelshavere eller 
bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for de for 
foreningen påhvilende økonomiske forpligtigelser. 

  

Stk. 11 Ud over det af generalforsamlingen fastsatte 
medlemskontingent, kan midler søges tilvejebragt gennem 
tilskud fra fonde, virksomheder, institutioner eller 
enkeltpersoner. 

  

§11 Ekstraordinær Generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af mindst 
1/3 af medlemmerne eller af et flertal af bestyrelsen. 
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling 
med 2 ugers varsel og senest 3 uger efter begæringens 
fremsættelse. 

  

§12 Vedtægtsændringer: 
Ændring af ovenstående vedtægterne kan ske på en 
ordinær generalforsamling med almindelig stemmeflertal 
uanset de fremmødtes antal. § 13 og § 14 kan kun ændres 
efter de retningslinjer, der er beskrevet i § 13. 

  

§13 Opløsning af foreningen:   

Stk. 1 Hvis bygningerne IKKE erhverves af Foreningen 
Såfremt Foreningen ikke lykkes med at erhverve 
bygningerne, er bestyrelsen forpligtet til straks at                   
informere alle andelshaverne, og til at opløse Foreningen, 
således at andelshavere får tilbagebetalt deres  
andele, forholdsmæssigt fratrukket de omkostninger, der 
har været i forbindelse med købsprocessen. 

Udgå  

Stk. 2 Hvis Foreningen erhverver bygningerne 
Foreningens opløsning skal først vedtages på en ordinær 
generalforsamling med almindelig stemmeflertal. 
Efterfølgende skal opløsningen vedtages på et møde, 
hvortil alle andelshavere er indkaldt. Dette møde er 
beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflertal blandt de 
fremmødte. 

 

Stk. 1Foreningens opløsning skal først vedtages på en 
generalforsamling med almindelig stemmeflertal. 
Efterfølgende skal opløsningen vedtages på ekstra 
ordinær generalforsamling, hvortil udelukkende 
andelshavere er indkaldt. Denne ekstraordinære 
generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt 
stemmeflertal blandt de fremmødte. 
 

 
 
 



§14 Fordeling af evt. overskud – hvis bygningerne 
erhverves: 
Ved Foreningens opløsning tilfalder et evt. overskud først 
andelshavere således, at man forholdsmæssigt får 
tilbagebetalt sit andel. Et yderligere overskud indsættes i 
en fond, hvis formål er identisk med Foreningens    
formål eller fordeles mellem de aktive foreninger i Jordløse. 

 

Fordeling af evt. overskud: 
Ved Foreningens opløsning tilfalder et evt. overskud 
først andelshavere således, at man forholdsmæssigt får 
tilbagebetalt sit andel. Et yderligere overskud indsættes 
i en fond, hvis formål er identisk med Foreningens    
formål eller fordeles mellem de aktive foreninger i 
Jordløse. 

 

§15 Ikrafttrædelse: 
Nærværende vedtægter, vedtaget på Foreningens 
stiftende generalforsamling i Jordløse den 9. november               
2020, er gældende fra denne dato, og fremlægges på 
førstkommende ordinære generalforsamling i marts  
2021 for evt. vedtægtsændringer. 

 

Ikrafttrædelse: 
Nærværende vedtægter, vedtaget på Foreningens 
første ordinære generalforsamling i Jordløse den 26. 
maj 2021,er gældende fra denne dato.  

 

 

 

 


