
Forslag til vedtægtsændring for Ejby Bylaug gældende fra 1.1.2019. 

 

Bestyrelsen foreslår ændringer i §3 og § 5. Bestyrelsen ønsker mulighed for selv at kunne foretage en konstituering, 

således at der ikke fremadrettes vælges Oldermand, kasserer og sekretær på generalforsamlingen. 

 

Nedenfor ses den gamle vedtægtsordlyd og den ordlyd bestyrelsen anbefaler fremover. 

 

Nuværende ordlyd: 

 

§ 3:  

Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.  

 

Bylaugets bestyrelse består af følgende:  

A. 1 Oldermand, der vælges for 1 år  

B. 1 Kasserer, der vælges for 2 år, i ulige år  

C. 1 Sekretær, der vælges for 2 år, i lige år  

D. 2 Bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, i lige år  

E. 2 Bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, i ulige år 

F. 2 Suppleanter, der vælges for 1 år Genvalg kan ske.  

G. Ligeledes vælges:  

H. 1 revisor, der vælges for 2 år, i lige år  

I. 1 revisor, der vælges for 2 år, i ulige år  

J. 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år Genvalg kan ske. 

 

Foreslås ændret til: 

 

Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.  

 

Bylaugets bestyrelse består af 7 personer.  

Alle vælges for 2 år ad gangen. 

Der vælges 4 personer i lige år og 3 personer i ulige år. 

Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

 

Der vælges 1 revisor for 2 år i lige år og 1 revisor for 2 år i ulige år. 

 

Hvert år vælges 1 revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 30 dage efter generalforsamlingen er afholdt. 

 

Nuværende ordlyd 

§ 5:  

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.  

Bestyrelsen indkalder med mindst 30 dages varsel i den lokale presse med angivelse af tid og sted samt frist for 

indsendelse af forslag til dagsordenen.  

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Oldermanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal følgende dagsorden med tilhørende bilag (regnskab, budget og indkomne 

forslag) være medlemmerne i hænde (enten via mail eller husstandsomdelt): 

 

1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen).  

2. Oldermandens beretning.  



3. Regnskab til godkendelse.  

4. Budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse.  

5. Indkomne forslag til godkendelse.  

6. Valg i lige år:  

a. Oldermand for 1 år  

b. Sekretær for 2 år  

c. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

d. 2 suppleanter for 1 år  

e. 1 revisor for 2 år  

f. 1 revisorsuppleant for 1 år  

Valg i ulige år:  

g. Oldermand for 1 år  

h. Kasserer for 2 år i. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

j. 2 suppleanter for 1 år 

k. 1 revisor for 2 år  

l. 1 revisorsuppleant for 1 år 

7. Uddeling af årets priser  

8. Eventuelt.  

 

Foreslås ændret til: 

§ 5:  

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.  

Bestyrelsen indkalder med mindst 30 dages varsel i den lokale presse med angivelse af tid og sted samt frist for 

indsendelse af forslag til dagsordenen.  

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Oldermanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal følgende dagsorden med tilhørende bilag (regnskab, budget og indkomne 

forslag) være medlemmerne i hænde (enten via mail eller husstandsomdelt): 

 

1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen).  

2. Oldermandens beretning.  

3. Regnskab til godkendelse.  

4. Budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse.  

5. Indkomne forslag til godkendelse.  

6. Valg i lige år:  

a. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

b. 2 suppleanter for 1 år  

c. 1 revisor for 2 år  

d. 1 revisorsuppleant for 1 år  

Valg i ulige år:  

e. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

f. 2 suppleanter for 1 år 

g. 1 revisor for 2 år  

h. 1 revisorsuppleant for 1 år 

7.  Eventuelt.  

 


