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Bilag med forslag til vedtægtsændringer i Femø Beboerforening.
31.03.2017
§ 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.
At arbejde for at fastholde og udvikle Femø som et levedygtigt samfund, herunder at der altid findes en
dagligvarebutik på øen
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.
Bestemmelsen ændres ikke

§ 6. Bestyrelsen
Efter afsnit 7 ”Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler, regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab
og budget” indføjes følgende:
Bestyrelsen kan ikke engagere foreningen i usædvanlige eller byrdefulde forpligtelser uden først at
indhente generalforsamlingens accept.
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Bestyrelsen skal endvidere indhente generalforsamlingens accept i forbindelse med:
 Køb, salg og pantsætning af ejendomme
 Optagelse af låneforpligtelser

§7. Regnskab
Følgende tekst udgår:
Såfremt bestyrelsen har tildelt et udvalg 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.
Beboerforeningen forestår herudover en række aktiviteter af forretningsmæssig karakter. Foreningens
engagement i de enkelte aktiviteter skal tillige med de økonomiske konsekvenser heraf fremgå af
regnskabet.

Bemærkning:
Aktiviteter af forretningsmæssig karakter omfatter ved ikrafttrædelsen 2017:






Bladudgivelse (Talerøret)
Erhvervsudlejning (Det Gule Magasin)
Kunstformidling/museum (statuerne og bænkene)
Merchandise (Femøtrøjer)
Turisterhverv (Cykeludlejning, sheltere og klubhus).

På vegne af bestyrelsen
Jørgen Larsen
Formand Femø Beboerforening

