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VEDTÆGTER FOR 

FEMØ BEBOERFORENING (FBF) 

 
 

24.marts 2018 
 

 
§ 1. NAVN OG HJEMSTED  
 

Beboerforeningen er stiftet den 27. marts 1974.  
Beboerforeningens navn er ”Femø Beboerforening”.  
Beboerforeningen har hjemsted på Femø i Lolland Kommune.  
 
§ 2. FORMÅL  

 
Beboerforeningens formål er: 
 
At løse opgaver til gavn for Femø på et tværpolitisk grundlag og søge at fremme Femø-
beboernes fælles interesser. 
 
At fremme beboernes interesse for Femøs særlige vilkår og mærkesager, samt moti-
vere beboerne til aktivt at tage del i løsningen. 
 
At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt samfund, herunder at 
der altid findes en dagligvarebutik på øen. 
 
Beboerforeningen er forum for drøftelser og arbejde med at finde løsninger. Beboerfor-
eningen repræsenterer beboerne i forhold til relevante politiske fora, offentlige eller pri-
vate institutioner, samt i forhold til beslægtede foreninger. Repræsentationen kan vare-
tages af repræsentanter for beslægtede foreninger eller fælles organisationer for en 
flerhed af beslægtede foreninger. 
 
Bemærkning: 
I forhold til interessevaretagelse omfatter begrebet ”Femøbeboerne”, fastboende, fritids-
husejere og erhvervsdrivende på Femø. 
 
 
§ 3. MEDLEMSKAB  
 

Som medlem kan optages alle personer, som er fyldt 18 år og som er ejer af fast ejendom 
på Femø eller tilhører ejerens husstand eller som er fastboende på Femø.  
For at blive registreret som medlem og have stemmeret, skal pågældende betale kontin-
gent. 
 
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Således hæfter foreningen kun 
for sine forpligtelser med sin formue. 
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§ 4. GENERALFORSAMLING  
 

Generalforsamlingen er beboerforeningens højeste myndighed. Ordinær Generalforsam-
ling afholdes hvert år i marts eller april måned. Alle generalforsamlinger indkaldes med 
mindst 21 dages varsel ved e-mail, på tavlerne og hvis det er muligt i ”Talerøret” for Femø. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de 
forslag, som skal behandles. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalfor-
samling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. februar.  
 
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Beretning fra udvalg. 
5. Beboerforeningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
6. Fremlæggelse af det samlede årsregnskab for Beboerforeningen til godkendelse. 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Behandling af indkomne forslag. 
10. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
12. Eventuelt. 

 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.  
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt frem-
sætter forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Den ekstra-
ordinære generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af den 
skriftlige begæring.  
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af for-
mand og dirigent.  
 
 
§ 5. STEMMERET, AFSTEMNINGER OG KONTINGENT  
 

Stemmeret til beboerforeningens generalforsamling opnås ved at betale kontingent (pr. 
person).  
Kontingent opkræves en gang årligt og skal være betalt senest 31. januar for at opnå 
stemmeret i samme kalenderår.  
Hvert medlem har én stemme.  
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ud over egen 
stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.  
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.  
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede 
er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. – Ved opgørelse (antal) af stemme-
berettigede tælles antallet af indbetalt kontingent contra antallet af fremmødte medlem-
mer (herunder gyldige fuldmagter). Såfremt de nævnte forudsætninger for en vedtægts-
ændring ikke er opfyldt, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling – eller næste års ordinære generalforsamling - med 2/3 af de afgivne 
stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.  
Alle andre forslag/sager til behandling afgøres ved simpel stemmeflerhed.  
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§ 6. BESTYRELSEN  
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet 
der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 (i lige år) og 2 (i ulige år).  
Bestyrelsen kan ad hoc supplere sig med op til 2 bestyrelsesmedlemmer, således at be-
styrelsen i alt kan bestå af 7 medlemmer.  
 
De af beboerne valgte og af Lolland Kommune udpegede 2 Ø-kontakt personer indgår 
automatisk som medlemmer af bestyrelsen, i den periode de pågældende varetager Ø-
kontakten. Er Ø-kontakt personerne ikke i forvejen medlem af bestyrelsen, er det disse, 
bestyrelsen supplerer sig med.  
Alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige.  
 
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder den sup-
pleant, der opnåede det højeste stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder 
i det afgående medlems resterende valgperiode.  
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv (det tilstræbes, at formand eller næstformand er fastbo-
ende). Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem-
merne er til stede.  
 
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler, regnskabsførelsen og opstiller årsregn-
skab og budget.  
Bestyrelsen kan ikke engagere foreningen i usædvanlige eller byrdefulde forpligtelser 
uden først at indhente generalforsamlingens accept. 
Bestyrelsen skal endvidere indhente generalforsamlingens accept i forbindelse med: 

• Køb og salg og pantsætning af ejendomme 

• Optagelse af låneforpligtelser 
 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg.  
Arbejdsudvalg er i enhver henseende underordnet bestyrelsen.  Arbejdsudvalgene kan 
kun disponere økonomisk efter mandat fra bestyrelsen. Bestyrelsen vælger 1 - 2 repræ-
sentanter fra bestyrelsen til arbejdsudvalg jf. § 7 nedenfor.  
 
Hvor bestyrelsen anser det for foreneligt med beboerforeningens formål, kan den lade 
sig repræsentere i bestyrelser for andre af øens foreninger. Beboerforeningens repræ-
sentation kan dog kun ske efter godkendelse på beboerforeningens generalforsamling 
samt på opfordring fra de respektive foreningers bestyrelser og i overensstemmelse med 
disse foreningers vedtægter. 
Femøs repræsentant og / eller bestyrelsesmedlem i Ø-sammenslutningen, skal deltage i 
bestyrelsesmøderne, som kontaktperson. 
Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem tegner foreningen. 
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 7. REGNSKAB  
 

Beboerforeningens og evt. udvalgs regnskab følger kalenderåret. Revision af regnska-
berne foretages jf. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte reviso-
rer. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Gen-
valg af revisorer og revisorsuppleant kan finde sted.  
 
Regnskabet for Beboerforeningen skal aflægges under iagttagelse af god regnskabsskik, 
gældende lovgivning og Beboerforeningens vedtægter. 
 
Beboerforeningen forestår herudover en række aktiviteter af forretningsmæssig karakter. 
Foreningens engagement i de enkelte aktiviteter skal tillige med de økonomiske konse-
kvenser heraf fremgå af regnskabet. 
 
Bemærkning: 
 
Aktiviteter af forretningsmæssig karakter omfatter ved ikrafttrædelsen: 

• Bladudgivelse (Talerøret) 

• Erhvervsudlejning (Det Gule Magasin) 

• Kunstformidling/museum (statuerne og bænkene) 

• Merchandise (Femøtrøjer) 

• Turisterhverv (Cykeludlejning, sheltere og klubhus) 
 
Beboerforeningens samlede årsregnskab fremlægges til godkendelse på generalforsam-
lingen. 
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.  
Medlemmerne skal på beboerforeningens hjemmeside gøres bekendt med regnskaberne 
inden generalforsamlingen.  
  
 
§ 8. OPLØSNING  
 

Opløsning af beboerforeningen kan kun besluttes på en generalforsamling, såfremt 3/4 
af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt 3/4 stemmer for opløsningen, skal 
bestyrelsen, senest 2 måneder efter, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. På 
denne ekstraordinære generalforsamling – der som eneste punkt på dagsorden har Be-
boerforeningens opløsning - skal mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemme 
for, før opløsningen er gyldig.  
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.  
 
 
 
§ 9. IKRAFTTRÆDEN  
 

Det bekræftes herved, at ovenstående vedtægter er de for Femø Beboerforening gæl-
dende med de ændringer, der blev endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling 
d. 24.marts 2018. 
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I bestyrelsen: 
 
 
    --------------------------------------------------- 
      Ulrik Andreasen 
      Formand 
 
   
    --------------------------------------- -------------------------------------------- 
     Inge-Lise Bisted    Birte  Harritsøe  
     Næstformand     Referent 
 
 
    ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     Chris Grube Pedersen   Marie Jacobsen 
            Kasserer 
 
      
    ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     Ove Roug     Tommy Olsen 
 
 
                 
 
 
     
                  
     


