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V e d t æ g t e r 
f o r 

Beboerforeningen FrydenDal-11 
 
 

§ 1 
Foreningens navn er ”Beboerforeningen FrydenDal-11”. 

 
§ 2 

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune. 
 

§ 3 
Foreningens formål er at virke for at skabe et godt sammenhold gennem daglig omgang og fælles 
arrangementer af social og kulturel karakter. 
 

§ 4 
Alle lejere i Horup Bolig er automatisk medlem af foreningen i henhold til lejeaftale. Øvrige lejere 
og ejere har ret til medlemskab mod betaling af et tilsvarende kontingent, der pt. er kr. 25,00 pr. 
måned. 

 

§ 5 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i 2. halvår. 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges for 2 år. 
Af hensyn til beboersammensætningen – ejere og lejere – bør det tilstræbes, at der vælges mindst 
2 personer fra hver gruppe. 
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år – kan genvælges 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år – kan genvælges 
1 suppleant vælges hvert år – kan genvælges 
1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år – kan genvælges. 
 
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og konstituerer sig med formand, 
næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
 
Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Over forhandlingerne føres en protokol. Beslutninger, 
der træffes på generalforsamlingen, afgøres også ved stemmeflerhed. 
 
 
Foreningens regnskabsår løber fra 1.oktober til 30.september. 
 
Bestyrelsen forvalter foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål, som 
beskrevet i disse vedtægter – se § 3 
 
Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskab og at disse revideres af en 
generalforsamlingsvalgt revisor. 
 
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 
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§ 6 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. halvår og indkaldes ved opslag på husets 
opslagstavler og ved udsendelse af mail senest 14 dage før afholdelsen. 
 
Generalforsamlingens dagsorden er som følger: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virke 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Indkomne forslag 
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Eventuelt 
 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
forsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 
20 % af medlemmerne ønsker det. Skriftlig motiveret forslag skal indsendes til formanden. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned fra begæringens modtagelse. 

 
§ 7 

Beslutning om ændring af disse vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når et 
forslag herom indgår i indkaldelsen til en generalforsamling og forslaget vedtages med almindelig 
stemmeflerhed. 
Ved evt. ophævelse af foreningen, skal formuen tilgå Frydendal-11 eller sociale / kulturelle formål. 
 
 
Godkendt på – Generalforsamlingen den 5. oktober 2015 
 
Denne erstatter tidligere udsendte vedtægter af 2. oktober 2014 
 

 


