Vedtægter for Askø-Lilleø Beboerforening.
§ 1 – NAVN
Foreningens navn er Askø-Lilleø Beboerforening.
§ 2. – HJEMSTED
Foreningen har sit hjemsted på Askø-Lilleø, Skolevej 8, 4942 Askø
§ 3. – FORMÅL
Foreningens formål er:
1) gennem fælles kulturelle aktiviteter og arrangementer, at fremme fællesskab for
øboerne såvel som sommerhusejerne
2) at administrere Skolen, bl.a. med henblik på at Skolen er et samlingspunkt for de
øvrige foreninger og andre aktiviteter, som findes på Askø-Lilleø
3) at repræsentere øboerne såvel som sommerhusejerne, ved ø-kontaktudvalget og
Sammenslutningen af Danske Småøer.
Registreret i Lolland Kommune som frivillig folkeoplysende og kulturel forening.
§ 4. – MEDLEMSKAB
Som fuldgyldige medlemmer, der er fyldt 18 år, kan optages:
• personer med folkeregisteradresse på Askø-Lilleø
• fritidshusejere, og disses husstande, der ved ejerskabet har tilknytning til øerne
• folk med fast tilknytning til Askø-Lilleø
Alle er valgbar til bestyrelsen efter bestemmelserne i § 5.
§ 5. – BESTYRELSEN
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
De 5 er valgt på generalforsamlingen blandt medlemmerne for en 2-årig periode, og de 2 er
valgt i forbindelse med kommunalvalget blandt fastboende (og formelt udpeget af Lolland
Kommune) som ø-kontakt repræsentanter, og samtidigt medlemmer af bestyrelsen for en 4årig periode.
Såfremt et bestyrelsesmedlem vælges som ø-kontakt repræsentant i bestyrelsen indtræder en
suppleant i bestyrelsen.
I det tilfælde at en ø-kontakt repræsentant ikke ønsker at deltage i beboerforeningens
bestyrelse, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Efterfølgende vil bestyrelsen blive
supplereret til den efterfølgende generalforsamling, så den fortsat vil bestå af 7
medlemmer.
Der vælges 2 suppleanter for en 2-årig periode – 1 i lige år og 1 i ulige år.

Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode – 1 i lige år og 1 i ulige år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede på
mødet. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.
Bestyrelsen afholder mindst 1 medlemsmøde om året, hvor medlemmernes ideer, ønsker til
foreningens drift, og arrangementer er på dagsordenen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen,
dog senest 1 måned efter afholdt generalforsamling, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som behandles på første bestyrelsesmøde
efter konstitueringen af bestyrelsen.
Formanden og kassereren tegner Beboerforeningen i forhold til offentlige myndigheder.
Formanden og ø-kontakt repræsentanterne repræsenterer Askø-Lilleø Beboerforening i
Formandsgruppemøder med deltagelse af Askø’ øvrige foreningers formænd.
Der udpeges fra bestyrelsen en ø-repræsentant for deltagelse i Sammenslutningen af
Danske Småøer (SaDS). Ø-repræsentanten kan evt. vælges blandt medlemmerne uden for
bestyrelsen.
§ 6. – GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
april måned. Der indkaldes til denne med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelse sker via hjemmeside, de sociale medier, i Askø Nyt og via e-mail til medlemmerne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10
dage inden generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 7 dage før generalforsamlingen.
Medlemmerne har pligt til at sørge for, at bestyrelsen har de opdaterede kontaktoplysninger.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af referent og 2 stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Kassereren fremlægger revideret regnskab
• Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
• Valg til bestyrelse – Formand for en 2-årig periode i lige år
• Valg til bestyrelse – Kasserer for en 2-årig periode i ulige år
• Valg til bestyrelse af øvrige medlemmer – 2 i lige år og 1 i ulige år
• Valg af 2 suppleanter – 1 lige år og 1 ulige år
• Valg af 2 revisorer – 1 lige år og 1 ulige år
• Indkomne forslag
• Eventuelt
Det tilstræbes at formand og kasserer er fastboende. Genvalg af alle
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen,
dog senest 1 måned efter afholdt generalforsamling, med næstformand og sekretær.
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. Et
hvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af
formand og dirigent.
§ 7. – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 4 ud af de 7
bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 1/4 (en fjerdedel) af de aktive medlemmer har indgivet
et skriftligt motiveret forslag til dagsorden, som beskriver, hvorfor der skal indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af
den skriftlige begæring.
§ 8. – VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling med et flertal på 2/3 af de
fremmødte aktive medlemmer. Hvis de nævnte forudsætninger for en vedtægtsændring
ikke er opfyldt, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling, med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 9. – ØKONOMI
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i overensstemmelse med bestyrelsens
lovlige beslutninger og under ansvar for denne.
Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1/1 – 31/12.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler, regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab.
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
Formanden i forening med kassereren tegner foreningen.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Således hæfter foreningen kun for
sine forpligtelser med sin formue.
Ved beløbsgrænse ved 10.000 kr. – skriver kroner titunde kroner, skal udbetalingen
godkendes af formanden.

§ 10. – KONTINGENT
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent og medlemskab er personligt.
Kontingent for det pågældende år skal være indbetalt senest 10 dage inden den årlige
generalforsamling finder sted.
§ 11. – OPLØSNING
Opløsning af beboerforeningen kan kun besluttes på en generalforsamling og kun såfremt ¾
af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Hvis ¾ stemmer for opløsningen, skal bestyrelsen senest 2 måneder herefter indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling.
På denne ekstraordinære generalforsamling – der som eneste punkt på dagsorden har
Beboerforeningens opløsning - skal mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemme for, før
opløsningen er gyldig.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse kan
gå til en anden aktiv forening på Askø-Lilleø.
§ 12. – IKRAFTTRÆDEN
Det bekræftes herved, at ovenstående vedtægter er de for Askø-Lilleø Beboerforening
gældende med de ændringer, der blev endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling
d. 7. august 2021.

