
Forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændringer

• §4 og §6 ændres, så der vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer (+ 
suppleanter). Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen (2 i lige år 3 i ulige år). 
Bestyrelsen konstituerer sig med oldermand og skatmester. Den hidtidige 
oldermand og skatmester fortsætter til 1. møde i bestyrelsen efter bystævnet, hvor 
konstituering finder sted for det følgende år.

• §6 ændres, så kravet til afholdes af Bystævne ændre til marts, da februar er en 
travl måned med vinterferie og mange generalforsamlinger

 Der er ingen indkomne forslag.



Nuværende §4

Bystævnet er bylaugets øverste myndighed, hvor alle under byen hørende 
anliggender afgøres.
4.1 Oldermanden vælges på bystævnet for 2 år af gangen
4.2 Oldermanden skal værne om bylauget, og tilse at det af bystævnet tagne 

beslutninger sker fyldest, samt at indvarsle til møder som udvalget finder 
nødvendige. 

4.3 Oldermanden tegner bylauget udadtil.
4.4 Oldermanden eller personer udpeget af bestyrelsen kan tegne bylauget

udadtil i forbindelse med projekter – arbejdsgrupper og andre mere 
omfangsrige møderækker.

4.5 Til støtte for Oldermanden, samt tilse, at bylaugets kontante midler 
anbringes på forsvarlig måde, vælger bystævnet et udvalg på 3 
medlemmer og 1 skatmester, for en periode af 2 år ad gangen. 

4.6 Skatmesterens ansvar er, at føre kontrol af indtægter og udgifter der 
vedrører foreningens konto. Oplysningerne føres efter gældende 
regnskabsregler, og skal kunne redegøres for på forespørgsel.



Forslag til ny §4

Bystævnet er bylaugets øverste myndighed, hvor alle under byen hørende anliggender 
afgøres.

4.1 Til at tilse, at de af bystævnet tagne beslutninger sker fyldest vælges en bestyrelse 
bestående af 5 medlemmer (+ suppleanter). Medlemmerne vælges for 2 år ad 
gangen (2 i lige år 3 i ulige år). Bestyrelsen konstituerer sig med oldermand og 
skatmester. Den hidtidige oldermand og skatmester fortsætter til 1. møde i 
bestyrelsen efter bystævnet, hvor konstituering finder sted for det følgende år.

4.2 Oldermanden skal værne om bylauget, og tegner bylauget udadtil.

4.3 Skatmesterens ansvar er, at føre kontrol af indtægter og udgifter der vedrører 
foreningens konto. Oplysningerne føres efter gældende regnskabsregler, og skal 
kunne redegøres for på forespørgsel.

4.4 Oldermanden eller personer udpeget af bestyrelsen kan tegne bylauget udadtil i 
forbindelse med projekter – arbejdsgrupper og andre mere omfangsrige 
møderækker.



Nuværende §6

Bystævnet afholdes hvert år inden udgangen af februar
måned med følgende dagsorden.

• Valg af dirigent – valg af referent
• Oldermandens beretning
• Aflæggelse af regnskabs
• Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
• Valg af Oldermand – lige år
• Valg af Skatmester – ulige år
• Valg af bymænd - 1 lige år – 2 ulige år
• Valg af suppleanter - 1 år ad gangen
• Valg af revisor 1 år ad gangen
• Eventuelt  



Forslag til ny §6

Bystævnet afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned med følgende dagsorden.

• Valg af dirigent – valg af referent

• Oldermandens beretning

• Aflæggelse af regnskabs

• Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag

• Valg til bestyrelsen (2 medlemmer – lige år/ 3 medlemmer – ulige år)

• Valg af suppleanter - 1 år ad gangen

• Valg af revisor 1 år ad gangen

• Eventuelt  


