Bilag til vedtægtsændringer i Femø Beboerforening.
§ 2. Formål
Følgende tekst erstatter den eksisterende § 2
Beboerforeningens formål er:
At løse opgaver til gavn for Femø på tværpolitisk grundlag, og søge at fremme Femøbeboernes fælles
interesser.
At fremme beboernes interesse for Femøs særlige vilkår og mærkesager, samt motivere beboerne til aktivt
at tage del i løsning.
Beboerforeningen er forum for drøftelser og arbejde med at finde løsninger. Beboerforeningen
repræsenterer beboerne i forhold til relevante politiske fora, offentlige eller private institutioner samt i
forhold til beslægtede foreninger. Repræsentationen kan varetages af repræsentanter for beslægtede
foreninger eller fælles organisationer for en flerhed af beslægtede foreninger.
Bemærkning:
I forhold til fælles interessevaretagelse omfatter begrebet ”Femøbeboerne”, fastboende, fritidshusejere
og erhvervsdrivende på Femø.
§ 3. Medlemskab
Tilføjelse til § 3.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Således hæfter foreningen kun for sine
forpligtelser med sin formue.
§ 5. Stemmeret, afstemninger og kontingent.
Følgende tekst udgår:
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettede er til stede, og når
mindst 2/3 af disse stemmer for. – Ved opgørelse (antal) af stemmeberettigede tælles antallet af indbetalt
kontingent contra antallet af fremmødte medlemmer (herunder gyldige fuldmagter). Såfremt de nævnte
forudsætninger for en vedtægtsændring ikke er opfyldt, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling – eller næste års ordinære generalforsamling – med 2/3 af de afgivne
stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Alle andre forslag / sager til behandling afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Denne tekst, erstattes af følgende tekst:
Alle forslag / sager til behandling afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§ 7. Regnskab
Følgende tekst udgår:
Såfremt bestyrelsen har tildelt et arbejdsudvalg særskilt økonomisk mandat, skal udvalget fremlægge
revideret udvalgsregnskab til godkendelse på generalforsamlingen, og regnskabet skal fremgå af
dagsordenen.
Regnskabet for Beboerforeningen samt for arbejdsudvalgene skal aflægges under iagttagelse af god
regnskabsskik, gældende lovgivning og beboerforeningens vedtægter.
Beboerforeningens interesseandele i arbejdsudvalg, der aflægger særskilt regnskab, skal fremgå af
balancen.
Denne tekst, erstattes af følgende tekst:
Regnskabet for Beboerforeningen skal aflægges under iagttagelse af god regnskabsskik, gældende
lovgivning og Beboerforeningens vedtægter.
Beboerforeningens økonomiske engagement i eventuelle arbejdsudvalg, skal fremgå af regnskabet.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
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