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Forslag til vedtægter for foreningen Jyderup Lokalforum 
 

§1. Navn og adresse 
Foreningens navn er Jyderup Lokalforum. 
Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune 

§2. Formål 
a. Foreningens formål er at støtte lokale initiativer fra borgere, foreninger og andre, der ønsker 

at gøre noget, der gavner fællesskabet og eller udviklingen i Jyderup.  

b. Det er også foreningens formål at bidrage til en god dialog mellem Holbæk Kommune 

(politikere og administration) og Jyderups borgere.  

c. Samt er det foreningens formål at styrke samarbejdet og fællesskabet i Jyderup. 

§3. Medlemmer 
a. Medlemmer af Jyderup Lokalforum er alle borgere bosat i Jyderup, alle foreninger, 

organisationer i Jyderup og alle mennesker med et tilhørsforhold til Jyderup. 

b. Foreningen er ikke politisk og alle foreningens aktiviteter skal have relation til §2. 

c. Medlemskab kræver ikke kontingent eller registrering. 

§4. Økonomi 
a. Kasserer og Formand har i fællesskab fuldmagt til foreningens konto.  

b. Kassereren aflægger regnskab årligt på den ordinære generalforsamling til godkendelse af 

generalforsamlingen. 

§5.  Generalforsamling 
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 
b. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar og indvarsles på 

foreningens sociale medier, lokalavis og mailliste mindst 4 uger før afholdelse.  
c. Alle fremmødte har en stemme, der kan ikke stemmes med fuldmagt. 
d. Dagsordenen på Generalforsamlingen skal have følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer   
5. Valg af op til 2 suppleanter 
6. Valg af 1 til 2 revisorer 
7. Behandling af indkomne forslag 

a. Indkomne forslag skal være modtaget senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen 

b. Endelig dagsorden inkl. Indkomne forslag vil blive offentliggjort 1 uge før 
afholdelse af generalforsamlingen 

8. Eventuelt 
e. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis: 

1. Blot et enkelt bestyrelsesmedlem finder det påkrævet eller  
2. hvis en gruppe på minimum 5 stemmeberettigede medlemmer (se §3) kræver det. I 

dette tilfælde kræver det, at de fem stemmeberettigede fremsender en skriftligt 
begrundet dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling til formanden i god 
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tid, så der kan indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling minimum 14 dage 
før afholdelse.  

3. En ekstraordinær generalforsamling annonceres på samme måde som en ordinær 
generalforsamling. Se §5.b.  

§6. Bestyrelse 
a. Foreningen ledes af bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand og kasserer. 

b. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

c. Hele bestyrelsen er på valg hvert år ved generalforsamlingen. 

d. Efter generalforsamlingen indbyder den  afgående formand til det konstituerende 

møde.   

e. I løbet af året, vil det være muligt for bestyrelsen at optage nye suppleanter i 

bestyrelsen. Det sker ved at potentielle suppleanter retter henvendelse til 

bestyrelsen og beretter hvorfor de vil være suppleanter, og hvad de vil arbejde for. 

Herefter er det den siddende bestyrelse der stemmer om, om den kan optage flere 

suppleanter. Der skal i Bestyrelsen være fuld enighed om at optage nye suppleanter.  

f. Hvis en ansøgende suppleant afvises i løbet af året, er det altid en mulighed at stille 

op til den første kommende generalforsamling. 

g. Bestyrelsen råder over foreningens midler.  

h. Et bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt, uanset hvor mange der deltager.  

i. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller af andre godkendt af formanden.  

j. Alle bestyrelsesmøder stræber mod konsensus. I det tilfælde der ikke kan opnås 

konsensus, afgøres uenigheder ved almindeligt stemmeflertal.  

k. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

l. Foreningen tegnes af Formanden og Kassereren. 

§7. Hæftelse 
a. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens 

indgående forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens formue.  

b. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen. 

c. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue. 

§8. Vedtægtsændringer 
Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og vedtages med 2/3 

flertal af de fremmødte.  

§9. Ophør 
a. Opløsningen skal godkendes på en generalforsamling med flertal 

b. Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler til kulturelle formål og/eller foreninger i 

Jyderup 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 13. februar 2023: 

 

 

_____________________________________ 

Dirigent ved den stiftende generalforsamling 
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Bemærkninger:  

• Ovenstående vedtægtsforslag er udarbejdet på baggrund af dialogmødet afholdt i 

Skarridssøsalen den 28. juni 2022. Mødet var indkaldt via foreningens sociale medier og 

lokalavisen 14 dage før afholdelse.  

 

• Vedtægterne her har været uploadet til Jyderup.dk siden den 12. januar 2023, hvor alle har 

kunne se dem, og komme med kommentarer og ændringer. Vedtægterne forventes 

gennemskrevet en sidste gang til godkendelse på foreningens stiftende generalforsamling 

den 13. februar 2023.  

  

• Bemærk desuden at den nuværende kontaktgruppe har bestræbt sig på at holde 

foreningens vedtægter så simple som overhovedet muligt, dog med den mulighed, at der 

løbende kan foretages indslusning af nye suppleanter i bestyrelsen UDEN afholdelse af 

generalforsamling. Se gerne §6.e. Dette for at minimere tiden anvendt på formalia og for at 

sikrer at bestyrelsesgruppen løbede kan tilføres nye input fra borgere der brænder for 

temaer, projekter eller andet, som kan komme byen til gavn.  

 

• Bemærk yderligere at vedtægterne er renset for organiseringsforhold, visioner eller andre 

former for hensigtserklæringer. Disse er beskrevet i andet dokument, som bestyrelsen 

løbende reviderer.     

 


