
Vedtægter. 
§1. 

Foreningens navn er Gadekærets Venner. 
Foreningen er hjemmehørende i Højby, Odense Kommune.  
Alle med interesse for gadekæret kan blive medlem. 

§2. 
a. Foreningens primære formål er at sørge for at gadekæret er et aktiv for området. 
b. Foreningens sekundære mål er at tage hånd om andre forhold af almen interesse for Højby. 

§3. 
Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, 
medlemskontingenter, indsamlinger og sponsorater. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§4. 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes med min. 21 dages varsel i ”Højby 
Nyt” hvor dagsordenen skal fremgå. Kun de medlemmer, der senest på dagen for generalforsamlingen har 
betalt kontingent, har adgang, har stemmeret og er valgbare. 

§5. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling 
som afholdes i januar kvartal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår i ulige 
år og 2 i lige år. Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der stemmes ved håndsoprækning, dog 
skal der stemmes skriftligt, hvis halvdelen af de tilstedeværende kræver det. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Der 
føres protokol over møderne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§6. 
    Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
5. Indkomne forslag – (skal være formanden i hænde skriftlig senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse). 
6. Kontingent for næstfølgende år fastlægges. 
7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 

 
§7. 

Vedtægtsændringer kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.  
Er der ikke det krævede flertal, kan der inden 5 uger indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og 
denne er da beslutningsdygtig ved simpelt flertal. 

§8. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne 
skriftlig kræver det. 

§9. 
Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger. På den første skal 2/3 af de fremmødte 
stemme for opløsning. Uden denne opbakning er forslaget bortfaldet. 
Er der nødvendig opbakning, skal dette bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, som 
afholdes senest 5 uger efter den første. Denne er da beslutningsdygtig ved simpelt flertal. 
Eventuelle midler i foreningen doneres til velgørende formål efter beslutning på den sidste 
generalforsamling.  


