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Vedtægter
§1
Foreningens navn er Djernæs Sdr. Vilstrup Strandforening af 1959.
§2
Foreningens formål er at samle alle der har interesse i sommerhusområderne ved Djernæs og Sdr.
Vilstrup strand, samt søge tilvejebragt de bedst mulige forhold, herunder vedligeholdelse af veje,
stier samt strandområder.
Medlemmerne er pligtige til at medvirke til renholdelse af fælles areal samt stier og veje. Eventuel
forurening fra et medlems side, vil blive fjernet for den pågældendes regning.
§3
Indmeldelse og udmeldelse skal ske til kassereren, og udmeldelse kan kun ske til udgangen af et
regnskabsår, som løber fra 1.4. til 31.3.
Ejerskifte og dato skal oplyses til foreningens kasserer.
§4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, således at der skiftevis afgår 2 og 3. Desuden vælges en 1. og 2. Suppleant samt 2 revisorer,
som skiftevis afgår hvert andet år.
Man kan ikke deltage i generalforsamling og har ingen stemme ret, hvis man er i restance med
kontingentet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er enhver som ejer hus eller grund ved Djernæs Sdr. Vilstrup strand og som
ikke er i restance med kontingentet.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelses
medlemmer ønsker det.
§5
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i august - september måned og indkaldes med mindst 30 dages
varsel, på foreningens hjemmeside og i foreningens infokasser
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets aflæggelse samt fastsættelse af kontingent og vejbidrag.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til
formanden senest 45 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til antal af fremmødte medlemmer.
Til vedtægtsændring kræves dog at mindst 2/3 af de mødte stemmer giver tilslutning.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges.
Et medlem der ejer flere grunde eller huse, repræsenterer en stemme pr. betalt kontingent, dog
højest 5 stemmer i alt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 30
medlemmer sender skriftligt ønske herom til formanden, med angivelse af hvilke emner der ønskes
behandlet.

§7
Ved bestyrelsesmøder og generalforsamlingen udarbejder foreningens sekretær et referat, som
godkendes af bestyrelsen på næste møde.
Kassereren administrerer alle foreningens indtægter og udgifter efter bestyrelsens vedtagelser.
Kassereren fører en kassebog samt en medlemsliste.
Revisorerne har pligt til hvert år inden den ordinære generalforsamling at revidere det afsluttede regnskab
og status.
§8
Samtlige hus/grundejere er pligtige til at betale vejbidrag.
§9
Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Kassereren alene kan kvittere
for alle indbetalinger til foreningen.
§ 10
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og har hele ledelsen og varetagelsen af foreningens
anliggender.
§ 11
I tilfælde af foreningens ophør og likvidation skal formueopgørelse finde sted, hvorefter hele formuen
bortgives til velgørende formål og/eller til forbedringer i strandområdet.
Den siddende bestyrelse træffer beslutning om fordeling af formuen.
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. august 1989, med
ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 20.12.1997, den 12.8.2000 og den 4.8.2012, og den
4.8.2019.

