
PEDERSKER LOKALFORENI NG: VEDTÆGTER

s\ I Navn : Pedersl<er Lol<altbrenins.

§ 2 Forntiil : a) at clrive oplvsninqsvirl<sonthed i Pedersii.cr (f'.eli.s. aficnskolc. fbredrag. studiekreds. l.orrniclling al. l<or-nrnunal planlægning o. l. ).
b) tielllrne liolrlrllttnikation I'ttellettt kon.u.ttrrnens beboere indbvrdes og mellent beboere oe rnl,r.rdighecler
c ) skabe og fl'erlrtnc alitiviteter i Pederskeror.nrådet ( 1.el<s. af kultLrrel-. idrætslig- og miljømæssig natr-rr.
herunder varetagclse af ungdomnrens interesser såsorn ungclomsl<lLrb o. l. ).

cl ) stotte onlrådets erhvervsgrene. de lol<ale arbejdsplaclser. bibeholde nuværendc serviceniveau os fier.nrne en. y,dcrligerc udbl,gge og Lrdvikline i pederslierontr.åclet.

c ) fbrenineen er upolitisl<.

\\ I Solll tledlelt.t optages cnhver ured interesse tbr Pedersi<eronrråclet uanset alder og bopæI.

r\'1 Der indhaldes til ordinær generalfbrsanrling hvert år i marts rnåned. Der incll<aldes ved udsenclelsc af dagsorde, til
t'tledletrrlllerne eller ved iinnonce i et bornholtnsl< dagblad n.rir.rdst 8 clage for generalfbrsartrlinger.r.

lndl<orrnc tbrslag sltal r'ære bestr,relsen i hænde senest 3 clage f'or gencralfbrstrntlingen.

s\ -5 Ekstraordinær gcneralfbrsarrtlins at'holdes. hvis der cr flertal i bestvrelsen herlor, eller hvis rnindst l-t uredlerrrner .rsker
det.

§ 6 I-orcningens regnskabsår lolget' kiilenderåret.

§ 7 Stenrnreret har ethvert rncdlein over l4 år.

r\ 8 Generalfbrsarnlingen er høleste mvndighed i alle foreningens anliggender.

§ 9 Cenerallbrsantiingen lrar f-ølgende clagsorden:

I Valg af dirieent, seliretær oq sterlntetællere.
2 Beretning ved fbrntanclen.
i Rcqrrsliab ved liassercren + cvt. regnsl<ab lor alicnsliole.
.+. Valg af bcstvrelse I sirppleanter sautt atiensl(ole- og tLrrLrdvtrlg.

-5. Valg alrevisor + sllppleant.
6. Evt. nve lbreninser ellcr interesse-qrlrpper. der tår bestyrelsntecller-nsplads.
l. Evt.

r\ l0 Valg af besty'rclse: Gcrterail'orsanrlingen vælger fbrnrand, næstfbnrand, liasserer og seliretær, sarnt rrølleansvarligt
bestvrelsesmecllenr. der tascr sig al'arbe-jclet med Kirhemøllcn. Ilerudover vælges e1 udvalg på 4 personer-. der tager sig af
alierrsliolerr os tl-lrvirl(sollllled. Disse Lrdvalg Iiotrstitr.rerer sig selv . og formændene er ar-rtoriratisl< rncclle6 af bestfr-else,.

(lenel'alforsallllingen optager de forcninset'og interessegrupper. dcr på generallorsatnlilgcl har givet udtr,vk for at blive
optaget. disse får atttonltrtisk I bestvrelsesnredlcrn. Vecl valg har hvert rnedlerr I sten.rr.r.rc. Desuden vælges 2 supplearrter
lbr n.rinclst -5 valgte bestvrelsesrredletrmer. Ved sternnrelighed foretages ornvalq rnellern de to lned ligeitemmer,

Ønskcr et nlccllenl sl'rifilig a1'stentning skal dette [bretases Forinand. scl<retær os molleansvarligt bestyrelsesrnedlem
salnt ' nlcdlelnlller fl'a turtrclvalset er på valg de lige iirstal. og l<asserer og næstfbrmancl og de r andre medlemrner fi.a
turridvalget er på valut,ecl uligc irrstal.

l-fier den årlige eer.reralfbrsamling l<onstituerer bestl'relsen sig nted et fbrr.nandshab, der består af fbnrand. næstforntand
strrllt Yderligere et bestl'rclsestledler.t.t. Dette formandsl<ab tegner fbrcningen og h.jælper hinanden ntecl opgaverne-
adnr inistralive sotn repræsentative !

§ I I Vcd afitcnlning i bestl'relsen er fbrinande Irs stcrnrre irdslagsgivende ved ster.nrnelighecl ellers siurpelt fJertal. Bestyrelsen
arbe.idel trd fia tbrrrliilsparaeratl-en og er ansvarlig overtbr seneralforsanrlingen. Bestyrelsen l<an iklie optagc lån Liden
general fbrsarr I inqens sodkendelse.



§12

§13

Vai-g af revisorer o-g sLrppleanter: Generalfbrsarnlingen vælger f revisorer og I supplealt hvert år.

optagne lbreninger og interessegruppcr nred lirag på og pligt til at sende et bcst1,'r'elsesmedleln: ( navn) Disse kan l<un
optages og udurelde sig hvert år på generalforsamlingen.

Medlemskontingent lastsæt1es al seneraltbrsam Iingen.

Alle alltemnirluer foregtir Vccl silttpel sten.tntcf'lertal. Generallirsarllinqen er beslutninssdl,gtig udcn hensyn til de modtes
anta L

Der kan ikke steurrnes ved lirldmagt

Foreningen kan ikke opløses så længe 20 nrecllemrner sterrrner imod. Ved opløsnirrg bruges {breningens kassebeholdning
i Pederskeronrådet i1'olge fbnnålsparagraflen efter beslutning af den opløsendc uerreralfbrsarrrling

Disse Vcdtægter oq oplosninq lian kr:n ændres på 2 hinanden f'olgende generallorsanrlinger.

Ovenstriende vecltaget på el<straorclinær generalfbrsamling, nrandag dcn 17. ptarts 2003.
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§15
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§ t7


