VEDTÆGTER FOR AARØ BEBOERFORENING
§ 1 - Hjemsted
Foreningens navn er Aarø Beboerforening med hjemsted på Aarø.

§ 2 - Formål
Foreningen har til formål at samle øens beboere om varetagelse af Aarø’s tarv og trivsel
og gennem foreningens bestyrelse at formidle opfyldelsen af almene ønsker så langt det
er muligt og ved sin bestyrelse at forhandle med Haderslev Kommune om støtte til øens
velfærd.
Når særlige forhold gør sig gældende til skade for Aarø’s interesser - det være sig fra
offentlig eller anden side - da at påtale og protestere mod sådanne forhold og i øvrigt at
søge tilvejebragt en for Aarø tilfredsstillende ordning.
Der er desuden foreningens formål at fremme det sportslige og sociale samvær for både
voksne og børn på Aarø.

§ 3 - Medlemskab
Stk. 1
Alle fastboende personer over 16 år kan optages som medlem af foreningen.
Desuden kan børn og unge under 16 år samt andre med relation til eller interesse for Aarø
optages som medlem.
Stk. 2
Alene fastboende personer på Aarø over 16 år har stemmeret. Tvivl om stemmeret
afgøres af bestyrelsen.
Stk. 3
Valgbare til bestyrelsen er allefastboende over 16 år.
Stk. 4
Valgbare til udvalg er alle fastboende over 16 år, samt personer som har fritids- eller
sommerhus på Aarø.

§ 4 - Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sammen med 2 repræsentanter
for hvert af de vedtægtsbestemte udvalg samt 2 suppleanter vælges for 2 år af gangen.
Ved første valg efter 1 år afgår de to medlemmer med laveste stemmetal.
Desuden vælges 2 revisorer.
Stk. 2
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang, og konstituerer sig med formand,
næstformand, sekretær og kasserer samt formand for de vedtægtsbestemte udvalg.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 4
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, som underskrives af alle
bestyrelsesmedlemmer på efterfølgende møde.

§ 5 – Faste udvalg
Stk. 1
Med det formål at varetage de daglige aktiviteter i foreningen er der nedsat følgende faste
udvalg:
Legepladsudvalg
Bosætningsudvalg
Stk. 2
Til hvert udvalg vælges 2 personer som sammen med en repræsentant udpeget blandt
bestyrelsen udgør det faste udvalg. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og
den person med det laveste stemmetal er på valg efter 1 år.
Stk. 3
Udvalgsmedlemmet fra bestyrelsen er automatisk formand for udvalget og repræsenterer
udvalget i bestyrelsesmøderne.
Det er udvalgsformandens pligt at sørge for at der føres referat fra alle udvalgsmøder og
aflægge en beretning på generalforsamlingen over udvalgets aktiviteter.
Stk. 4
Der føres et særskilt regnskab for hvert udvalg, og dette regnskab indgår i den samlede
rapportering som en del af Beboerforeningens årsregnskab.
Stk. 5
Bestyrelsen kan desuden beslutte at indgå i fællesarrangementer på Aarø som har til
formål at understøtte formålsparagraffen. I sådanne tilfælde vil aktiviteten skulle
afrapporteres på generalforsamlingen og regnskabet for sådanne fællesarrangementer
skal indgå i foreningen regnskab for så vidt. at der er økonomi indblandet i aktiviteten.
Stk. 6
Ved nedlukning/ophør af Aarø Naturløb skal pengene deles ligeligt med 50% til Aarø
Beboerforening og 50% til Haderslev Løbeklub.

§ 6 - Generalforsamlingen
Stk. 1
Foreningen afholder ordinær generalforsamling én gang om året i februar måned.
Bestyrelsen eller skriftlig anmodning fra 10 medlemmer kan foranledige indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 10 dage efter anmodningens
fremsættelse.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen ved meddelelse
i øens opslagskasse, butikker eller på anden betryggende måde. Varslingen skal
indeholde oplysninger om personvalg.

Stk. 3
Forslag som ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 4
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
Valg af ordstyrer
Formanden og kassereren aflægger henholdsvis beretning og regnskab.
Beretning fra udvalgene
Behandling af indkomne forslag
Kontingent fastsættes for det kommende år.
Valg.
Eventuelt.
Stk. 5
Valget afvikles skriftligt i to omgange.
1. Forslag af kandidater til bestyrelsen.
2. Afstemning om de foreslåede kandidater og kun dem.
Stemmesedlen kan indeholde op til 2 eller 3 navne svarende til antallet af
bestyrelsesposter - i lige år 2 navne og ulige år 3 navne.
Proceduren for valg af udvalgsmedlemmer følger samme regler

§ 7 - Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 8 – Ændring i vedtægterne
Ændringer i foreningens vedtægter kan foretages på en generalforsamling ved almindelig
stemmeflertal under forudsætning af, at forslag i deres fulde ordlyd er opført på
dagsordenen.

§ 9 - Ophør
Ophæver foreningen sig selv ved en ordinær eller ekstraordinærgeneralforsamling,
kræves der 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer hertil.
Sker dette, skal der indkaldes til endnu en generalforsamling senest 14 dage efter.
Her er almindelig flertal afgørende for foreningens ophævelse. Foreningens evt. formue vil
herefter være at anvende til almennyttige formål på Aarø.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. februar 1974
Og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 6. februar 2018.

Aarø den 6. februar 2018:
(dirigentens underskrift)

