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Vedtægter for Landsbygruppen for Tandslet Sogn.

§1-Navn

§ 1.0 Gruppens navn er Landsbygruppen forTandslet sogn. I daglig tale og i det efterfølgende kaldet

Landsbygruppen. Hjemsted er Sønderborg kommune.

§ 2 - Formål

§ 2.0 Landsbygruppens formål er at styrke alt af interesse og betydning for borgere og foreninger i Tandslet

sogn.

§ 2.1 Landsbygruppen skal mindst en gang årligt og når der er behov afholde debat- og borgermøder.

§ 2.2 Landsbygruppen skal når det er relevant være Tandslet sogns røst i den offentlige debat.

§ 2.3 Ved gennemf6relse af specielle arbejdsopgave eller projekter kan bestyrelsen nedsætte

a rbejdsgrupper eller udvalg.

§ 3 - Medlemmer

§ 3.0 Foreninger og bestyrelser med tilknytning til Tandslet sogn, kan gennem medlemskab tilkendegive

deres støtte og samarbejde med Landsbygruppen.

§ 4 - Kontingent

§ 4,1 Generalforsamlingen kan vedtage medlemskontingent, til at dække mindre administrations udgifter

ved Landsbygruppens arbejde.

§ 4.1 Kontingentet må ikke overstige 250 Kr. / år pr. forening.

§ 5 - Bestyrelsen

§ 5.0 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 5.1 Ved første ordinære generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer, valgt ved lodtrækning.

§ 5.2 Ved de efterfølgende generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter 2 år.

§ 5.3 Suppleanter er på valg efter 1 år.

§ 5.4 Genvalg kan finde sted.

§ 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 5.6 Bestyrelsen kan selvstændigt udarbejde forretningsorden for deres arbejde.



§ 6 - Generalforsamlingen

§ 6.0 Alle borgere over 15 år, der bor i Tandslet sogn, kan deltage og stemme på generalforsamlingen.

§ 6.1 Generalforsamlingen er Landsbygruppens højeste beslutningsmyndighed.

§ 6.2 Beslutninger vedtages ved simpel flertal blandt de fremmødte.

§ 6.3 Generalforsamlingen indkaldes med 14. dages varsel ved opslag i Tandslet sogn.

§ 5.4 Generalforsamlingen finder sted i september eller oktober.

§ 6.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis 5 medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver

det.

§ 6.6 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, med mindst 2/3 majoritet.

§ 6.7 Landsbygruppen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med

2/3 flerlal og anden gang med simpel flertal. Ved opløsning skal gruppens formue mm. deles ligeligt mellem

de på opløsningstidspunktet værende medlemmer.

Vedtægterne er således vedtaget på et stiftende generalforsamling på Tandslet Skole den 18. marts 1999.

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen 2019 og underskrevet på et bestyrelsesmøde den 5.

november 2020.
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