
                                     Vedtægter for  

Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i 

Jammerbugt kommune.  

 
                                            § 1.  

Foreningens navn er “Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune”.  

Foreningens hjemsted er Jammerbugt kommune.  

 

                                                                  § 2.  

Sammenslutningens formål er, at repræsentere og varetage medlemsforeningernes interesser af 

generel karakter i forhold til kommunen og andre myndigheder, samt at bistå föreningerne i 

konkrete sager. 

  

                                                                  § 3. 

Som medlem kan optages alle sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune, der omfatter min. 

10 sommerhusejere, der samlet ligger indenfor et afgrænset geografisk område. 

  

                                                                  § 4.  

Generalforsamlingen er sammenslutningens højeste myndighed.  

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned.  

Generalforsamlingen indkaldes pr. mail med mindst 30 dages varsel – foreligger der ingen 

mailadresse, indkaldes pr. brev. Mail og brev skal indeholde angivelse af 

dagsorden, som skal indeholde følgende punkter.  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

                                                                    § 5.  

Foreningerne har følgende stemmer på generalforsamlingen.   

  10 -   20      medlemmer            1   stemme  

  21 - 100              -                      2        -                                   

101 - 400              -                      3        -   

over  400              -                      4        -               

En forening kan højst være repræsenteret med det antal personer, som stemmerne  

angiver. 

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor vedtægterne ikke fastsætter andet. 



  

                                                                         § 6.  

Forslag der ønskes behandlet  på generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsesformanden 

senest 1.februar.  

Modtagne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

 

                                                                         § 7.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller når foreninger der 

repræsenterer minimum 30% af de berettigede stemmer fremsætter anmodning herom med 

angivelse af dagsorden.                                                                                                                                                                                                                                                   

Indkaldelse sker af bestyrelsen med de i § 4. angivne frister regnet fra begæringens modtagelse. 

                                                                         § 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 

  

                                                                         § 9.  

Sammenslutningens daglige arbejde varetages af bestyrelsen, der repræsenterer sammenslutningen 

ud ad til.  

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år, således at halvdelen afgår i lige, 

henholdsvis ulige år.  

Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen 

fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

  

                                                                        § 10.  

Regnskabsåret løber fra 01-01 til 31-12.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor. Revisor 

og revisorsuppleant vælges ”årligt” for et år. 

  

                                                                        § 11.  

Til ændring af vedtægterne kræves, at et flertal på 2/3 af de repræsenterede fremmødte stemmer er 

for det rettidige fremsendte forslag.  

Til opløsning af sammenslutningen kræves almindeligt flertal herfor på 2 af hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højest 6 ugers mellemrum. Forslag om opløsning skal 

indeholde forslag til anvendelse af sammenslutningens midler. 

  

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. november 2006. 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 10. november 2012. 

 


