
 
Vedtægter for andelsforeningen  

Femø Havnehøker f.m.b.a. 
 

1. Formål. 
1.1. Foreningens primære formål er at drive en bæredygtig dagligvarebutik fra lejede lokaler 

med inventar i Det gule Magasin ved Femø Havn til gavn for medlemmerne samt fastbo-
ende, fritidshusejere og turister. 

1.2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte andre aktiviteter, der kan understøtte formålet. 
 
2. Medlemmer. 
2.1. Som medlem optages enhver myndig person, der køber et eller flere andelsbeviser. 
2.2. Alle medlemmer registreres af foreningen med navn, adresse, telefonnummer og e-mail-

adresse.  
 
3. Driftsform. 
3.1. Butikken drives af en kreds af frivillige med tilknytning til Femø. Arbejdet er ulønnet. 
3.2. Bestyrelsen kan antage en eller flere butiksansvarlige.  
3.3. Bestyrelsen kan antage regnskabskyndig bistand. 
 
4. Andelsbeviser. 
4.1. Andelsbeviser sælges med et pålydende på kr. 500 pr. andelsbevis. 
4.2. Alle myndige personer samt selskaber, foreninger og andre juridiske personer kan købe an-

delsbeviser. 
4.3. Der er ingen begrænsninger i, hvor mange andelsbeviser det enkelte medlem kan købe. 
4.4. En overdragelse af et eller flere andelsbeviser, adresseændring og lign. meddeles bestyrel-

sen. 
4.5. Et andelsbevis kan ikke kræves indløst. 
 
5. Hæftelse. 
5.1. De solgte andelsbeviser er foreningens egenkapital. 
5.2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

 
6. Bestyrelse. 
6.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse og tilrettelægger sammen med den butiksansvarlige 

og de frivillige butikkens åbningstider og sortiment. 
6.2. Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer samt 2 suppleanter valgt blandt medlemmerne.  
6.3. Et medlem af bestyrelsen udpeges af Femø Beboerforenings bestyrelse. 
6.4. De øvrige medlemmer vælges på foreningens årlige generalforsamling for en periode på to 

år. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne. Genvalg kan ske.  
6.5. Suppleanter vælges for et år ad gangen. 
6.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær (det tilstræbes, at for-

mand er fastboende). 
6.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til 

stede. 
6.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilste-

deværende bestyrelsesmedlemmer. 
6.9. Formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer tegner for-

eningen. 
 
7. Generalforsamling. 
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes på Femø. 
7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. 
7.3. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 21 dages varsel ved e-mail, på tavlerne og, 

hvis det er muligt, i ”Talerøret” for Femø. 



   
7.4. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen og de forslag, der skal 

behandles. 
7.5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være besty-

relsen i hænde senest den 1. februar. 
7.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent og to stemmetællere. 
 3.  Bestyrelsens beretning. 
 4.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
 5.  Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
 6.  Behandling af indkomne forslag. 
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 8.  Valg af bestyrelsessuppleanter. 
 9.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 10.  Eventuelt. 
7.7. Vedtagelse og godkendelse sker med almindeligt stemmeflertal, medmindre der er bestemt 

andet i foreningens vedtægter. 
7.8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
7.9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt frem-

sætter forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 
7.10. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i et referat, der underskrives af for-

manden og dirigenten. 
 
8. Stemmeret og afstemning. 
8.1. Hvert medlem har én stemme uanset antal af andelsbeviser.  
8.2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan 

dog udover egen stemme kun afgive yderligere fire stemmer ved fuldmagt. 
8.3       Forslag til vedtægtsændring kan kun vedtages, hvis mindst 1/4 af alle medlemmer er til   
            stede eller repræsenteret og mindst 3/4 af disse stemmer for forslaget. Hvis de nævnte forud- 
            sætninger for en vedtægtsændring, ikke er opfyldt, kan ændringerne vedtages på en efterføl- 
            gende ekstraordinær generalforsamling – eller næste års ordinære generalforsamling - med  
            2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 
 
9. Regnskab. 
9.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
9.2. Revision af regnskabet foretages af den valgte revisor. 
9.3. Bestyrelsen kan bestemme, at en registreret eller statsautoriseret revisor kan bistå bestyrel-

sen og den valgte revisor med opstilling og revision af regnskabet. 
9.4. Foreningens overskud forbliver indestående i virksomheden. 
 
10. Opløsning. 
 
10.1. Opløsning af foreningen kan alene besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. 
10.2. Beslutning om foreningens evt. opløsning vedtages efter samme stemmeregler som ved æn-

dringer af vedtægter, se 8.3. 
10.3. En eventuel formue udbetales forholdsmæssigt til de registrerede indehavere af andelsbevi-

ser -  dog ikke mere end pålydende. Er der yderligere formue tilgår den Femø Beboerfor-
ening med mindre den ophørende generalforsamling træffer anden beslutning om at anvende 
den til almenvelgørende formål, der støtter Femøs udvikling.  
 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. februar 2021. 
Ændret på generalforsamlingen den 15. april 2022.  
 


