
Femø den 22/1 2023       

Femø Beboerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling 

lørdag den 4. marts 2023 kl. 17.00 på Femø Kro 

 
Bestyrelsens begrundelse for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er, at et flertal i besty-

relsen ønsker forslag til nye vedtægter behandlet på en ekstraordinær generalforsamling inden den 

ordinære generalforsamling, så de efterfølgende kan behandles og endeligt godkendes på den ordi-

nære generalforsamling den 8. april 2023.  

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at det var nødvendigt at ændre vedtægterne § 6 om bestyrel-

sens sammensætning. Hvis det vedtages, kan der ske valg til bestyrelsen efter de nye regler på den 

ordinære generalforsamling. 

Vi har yderligere foreslået en ”opdatering” af vedtægterne – særligt vedrørende behandling af ved-

tægtsændringer (§ 5 stk. 2) 

 

Husk at betale kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen for at få stemmeret. 

 

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

3. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

4. Eventuelt 

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne for Femø Beboerforening: 

 

§ 2: I nr. 2 ændres ”interesser” til ”interesse”. 

 

§ 3 stk. 1 ændres til: 

3.1 Som medlem kan optages alle personer, som er fyldt 18 år, og som er 
fastboende på Femø, eller som er ejer eller helårslejer af fast ejendom på 
Femø eller tilhører ejerens/lejerens husstand. 

 
§ 4 stk. 2 nr. 3 Udgår: ”fremlægges til godkendelse”. 

§ 4 stk. 2 nr. 6 ændres: ”det kommende år” til ”året”. 
 
§ 5 stk. 1 udgår: 

 ”Stemmeret til beboerforeningens generalforsamling opnås ved at betale         
kontingent (pr. person).  Kontingent opkræves en gang årligt og skal være be-
talt senest 14 dage før ordinær generalforsamling for at opnå stemmeret i 
samme kalenderår.” 

 
§ 5 stk. 2 ændres til: 

5.2 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 
en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Ved-
tægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på.  
5.3 Alle andre forslag/sager til behandling afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

 



§ 6 stk. 1 ændres til: 
6.1 Bestyrelsen består efter generalforsamlingens vedtagelse af 7 eller 5 med-
lemmer, der vælges for en toårig periode på generalforsamlingen. 
 

§ 6 indsættes efter stk. 4: 

6.4 To økontaktrepræsentanter (valgt i forbindelse med kommunalvalget) har 
ret til at deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. 
6.5 En økontaktrepræsentant kan vælges som medlem af bestyrelsen efter 
vedtægtens almindelige regler. 
 

§ 6 stk. 7 ændres til: 

6.8 Bestyrelsen fører referat, der skal godkendes af de bestyrelsesmedlem-
mer, der deltog i mødet. 
 

§ 6 stk. 8 ændres til: 
6.9 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene 
kan disponere efter mandat fra bestyrelsen. Arbejdsudvalgenes forhold kan i 
øvrigt reguleres i forretningsordenen for bestyrelsen 
 

§ 6 stk. 9 indsættes efter ”optagelse af låneforpligtelser”:  
”– dog undtaget midlertidige lån fra Lolland kommune.” 

 
§ 7 stk. 1 ændres til: 

7.1 Beboerforeningens regnskab følger kalenderåret. Revision af regnskabet 
foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. 
 

§ 7 stk. 4 udgår:  
”Bemærkning:   
Aktiviteter af forretningsmæssig karakter omfatter ved ikrafttrædelsen: • Blad-
udgivelse (Talerøret) • Erhvervsudlejning (Det Gule Magasin) • Kunstformid-
ling/museum (statuerne og bænkene) • Merchandise (Femøtrøjer) • Turister-
hverv (Cykeludlejning, sheltere og klubhus).” 
 

§ 8 stk. 1 ændres til: 

8.1 Opløsning af beboerforeningen kan kun behandles på en generalforsam-
ling og kan kun vedtages, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede eller repræsenteret, og når mindst 2/3 af disse stem-
mer for. Hvis de nævnte forudsætninger for en vedtægtsændring, ikke er op-
fyldt, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende ekstraordinær general-
forsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte 
stemmeberettigede. 

 
§ 8 stk. 2 udgår ”sociale og”. 

 

§ 9 udgår. 
 

 

Bestyrelsen for Femø Beboerforening 


