
Vedtægter for foreningen “Uvelse-Købmandens Venner” 

 
§1. Foreningens navn er ”Uvelse-Købmandens Venner”. Foreningen er 

hjemmehørende i Hillerød kommune. 

 

§2. Foreningens formål er at støtte dagligvarebutikken i Uvelse for at sikre dennes 

fortsatte drift. 

 

§3. Som medlemmer kan optages personer som er interesserede i at støtte 

dagligvarebutikken i Uvelse. 

 

§4. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af det af 

bestyrelsen fremlagte budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet  betales 

forud for et år ad gangen. 

 

§5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

Endvidere vælges 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 

næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv 

sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen 

trufne beslutninger. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte 

udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen idet udvalgsformanden 

dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. 

 

§6. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Bestyrelsen råder 

over foreningens midler, i overensstemmelse med vedtægterne og de på 

generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af 

formanden sammen med et af bestyrelsens medlemmer. 

 

§7. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når  

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 

mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem bliver umyndiggjort eller udtræder af foreningen, 

skal bestyrelsen suppleres med den på generalforsamlingen valgte suppleant. I 

tilfælde af at to medlemmer af bestyrelsen udtræder, skal der indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

§8. Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden 

godkendte udgifter. Godkendelsen af udgifter skal foreligge skriftligt. Foreningens 

midler udover en kassebeholdning på maksimalt 1000 kr. skal henstå på 

foreningens bankkonto. Foreningens regnskabsår er 1/1 -31/12. Kasseren skal 

aflevere regnskabet til foreningens revisor senest 5/1 og regnskabet skal foreligge 

fuldt færdigt og revideret senest 31/1. 

 

§9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre 

eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 

udgangen af april måned. Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling 

ved opslag ved dagligvarebutikken med mindst 14 dages varsel. 

 



 

 

§10. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det 

formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den 

ordinære generalforsamling. 

 

§11. På den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 

4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder kontingent. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i lige år og 3 er 

på valg i ulige år. Suppleanten er på valg hvert år. 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

fremsendes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 

§12. Alle valg afgøres ved simpel stemmeflerhed mellem de fremmødte 

stemmeberettigede. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog skal 

afstemningen ske skriftligt såfremt mindst 6 medlemmer ønsker dette. 

 

§13. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager skal 

fremgå af referatet, der efterfølgende underskrives af dirigenten. 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 18/8-2016 

- med ændringer på generalforsamlingen 18-4-2017. 

- med ændringer på generalforsamlingen 30-6-2021. 


