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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 i Felix 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

0. Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og 
beslutningsdygtighed 

1. Fremlæggelse af årsberetning 
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent 
3. Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer (se nedenfor) 
4. Valg af bestyrelse og andre tillidsposter 

På valg er: Anne, Birgitte, Kirsten, Marianne. Anne og Marianne er villige til genvalg 
5. Valg af revisor 
6. Eventuelt (ingen beslutninger) 

Ad 3: Forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 

Nuværende vedtægter Bestyrelsens forslag Bestyrelsens begrundelse 

§ 3. Foreningens medlemmer 

Alle privatpersoner i Lejre 
Kommune kan blive medlemmer 
af Lejre Økologiske Frugtlundslav. 

Medlemmer af foreningen betaler 
et årligt medlemskontingent. 

§ 3. Foreningens medlemmer 

Alle privatpersoner i Lejre Kommune 
kan blive medlem af Lejre Økologiske 
Frugtlundslav. Privatpersoner uden for 
Lejre Kommune kan blive støttemedlem 
(uden stemmeret). 

Medlemmer af foreningen betaler et 
årligt medlemskontingent. 

En enig bestyrelse kan på 
generalforsamlingen indstille en 
privatperson (uden for bestyrelsen) fra 
Lejre Kommune til æresmedlem for et 
år. Æresmedlem betaler ikke 
kontingent. 

Støttemedlem: 

Vi har personer uden for 
Lejre Kommune, men med 
tilknytning til Lejre 
Kommune, som ønsker at 
støtte projektet. 

Æresmedlem: 

Vi har personer som har 
ydet en ekstraordinær 
indsats for foreningen, som 
fortjener påskønnelse. 



Nuværende vedtægter Bestyrelsens forslag Bestyrelsens begrundelse 

§ 5. Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger en 
bestyrelse. Bestyrelsen består af 
5-9 medlemmer. Alle foreningens 
medlemmer kan vælges til 
bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 
2 år. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv med formand, kasserer og 
sekretær. 

Bestyrelsen har ansvaret for den 
daglige drift af foreningen. 
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, 
der efter bestyrelsens eller 
generalforsamlingens opfattelse 
er behov for. Bestyrelsen udpeger 
udvalgsformændene. 

Bestyrelsens møder er åbne for 
foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen fører referater fra 
møderne. Referaterne er åbne for 
foreningens medlemmer. 

Foreningen tegnes af formanden 
og et bestyrelsesmedlem i 
forening. 

§ 5. Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger en 
bestyrelse og eventuelt suppleanter. 
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. 
Alle foreningens medlemmer kan 
vælges til bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, 
suppleanter for 1 år. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, 
kasserer og sekretær. Suppleanterne 
kan deltage i bestyrelsesarbejdet, dog 
uden stemmeret og ansvar. 

Bestyrelsen har ansvaret for den 
daglige drift af foreningen. Bestyrelsen 
nedsætter de udvalg, der efter 
bestyrelsens eller generalforsamlingens 
opfattelse er behov for. Bestyrelsen 
udpeger udvalgsformændene. 

Bestyrelsens møder er åbne for 
foreningens medlemmer. Bestyrelsen 
fører referater fra møderne. 
Referaterne er åbne for foreningens 
medlemmer. 

Foreningen tegnes af formanden og et 
bestyrelsesmedlem i forening. 

Bestyrelsessuppleanter: 

Suppleanter er nyttige, hvis 
medlemmer træder ud af 
bestyrelsen i utide. 

Suppleantrollen kan være 
en blød indgang til 
bestyrelsesarbejdet. 

De nuværende vedtægter 
giver ikke mulighed for at 
vælge suppleanter. 

 

Vedtægterne ligger på foreningens hjemmeside www.lejrefrugtlund.dk 

Husk: Kun medlemmer har stemmeret – men du kan nå det endnu ved at indbetale kr 100 til 
foreningens konto med oplysning om dit navn. 

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde – se nedenfor. 

Vel mødt 
bestyrelsen 
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Medlemsmøde torsdag den 31/3 kl ca 20 i Felix 
 

Efter generalforsamlingen er der kaffe + kage + medlemsmøde med bl.a. følgende punkter: 

• Mosegrise i området – hvad gør vi? (Marianne) 
• Navneskilte til alle træer og buske (Elsebet) 
• Kompostkasse – efterlysning af arbejdshold (Marianne) 
• Fuglebade i sten – hvis nogen har lyst til at lege stenhuggere (Marianne) 
• Pileflet læhegn – hvem har lyst til at være med (Marianne) 
• Tilstanden af træer og buske (Elsebet) 
• Forårsarbejdsdag den 17/4 kl 13 (Elsebet) 
• Arrangement om vilde bier den 17/4 kl 15 + oprettelse af interessegruppe (Marianne) 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


