
                    VEDTÆGTER FOR AGGER BEBOERFORENING.   
 
1. Foreningens formål: Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme alt, 
hvad der tjener til beboernes trivsel, og på en hver måde ved de midler der står til 
rådighed at gavne medlemmerne. 
 
2. Enhver fastboende, sommerhusejer eller grundejer i Agger/Taabel kan optages 
som medlem. Medlemsbidraget bestemmes på generalforsamlingen. 
 
3. Foreningen afholder en ordinær generalforsamling om året, i første kvartal og 
senest 31. marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af 
bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 20 medlemmer. 
 
4. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der til stadighed skal bestå af 5 
medlemmer, der efter tur afgår således, at 3 medlemmer afgår på ulige år, og 2 afgår 
på lige år. Ved første generalforsamling sker dette ved lodtrækning i bestyrelsen. 
Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant. Begge vælges 
for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan vælge kasserer udenfor 
bestyrelsen. Bestyrelsen er i fællesskab ansvarlig for foreningens midler og 
økonomiske forpligtelser. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder 
forhandlinger ved møder, generalforsamlinger m.m. 
 
5. Enhver generalforsamling indkaldes af formanden mindst 14 dage før 
afholdelsen, enten ved en annonce i en lokal husstandsomdelt avis, eller den omdeles 
til samtlige husstande.  
 
6. Ledelsen af forhandlingerne sker ved en dirigent, der vælges af 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Valget gælder for 2 år. 
 
7. Foreningens regnskabsår gælder fra 1. januar til 31. december. Det reviderede 
regnskab fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. 
 
8. Den valgte sekretær fører protokollen såvel ved møder, som ved 
generalforsamlingen, og oplæser den ved mødets slutning. Ved generalforsamlingen 
oplæses den af dirigenten. 
 
9. Alle stridsspørgsmål foreningen vedrørende afgøres af almindelig 
stemmeflertal på generalforsamlingen. 
 
10. Forandringer af lovene kan kun foretages af generalforsamlingen, når mindst 
2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag herom bekendtgøres forud for 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
11. I tilfælde af foreningens ophør, kan en afsluttende generalforsamling foretage 
videre disposition, ud fra 3 forslag fra bestyrelsen i overensstemmelse med 
foreningens formål.            


