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1. Foreningens formål: 

Foreningen har til formål i samarbejde med Kalundborg kommune og det offentlige beredskab at hindre 
oversvømmelser af og på Reersø. 

Foreningen skal til imødegåelse af sådanne oversvømmelser ved varsling, mødevirksomhed eller på anden vis 
oplyse og vejlede berørte borgere på Reersø om foranstaltninger til imødegåelse af oversvømmelser, ligesom 
foreningen yder bistand til foranstaltninger i muligt omfang 
. 
Foreningen kan ved møde/kursusvirksomhed orientere og organisere sin indsats til varetagelse af disse formål. 
  
2. Foreningens hjemsted: 
  
Foreningens hjemsted er Reersø i Kalundborg kommune, og foreningens hjemadresse er formandens. 
  
3. Medlemskab: 
  
Foreningen optager alle, der ønsker at deltage i foranstaltninger herunder informationsformidling til hindring/
afhjælpning af skader forvoldt ved oversvømmelser på Reersø, alt efter retningslinier fastsat af det offentlige 
beredskab eller foreningens bestyrelse. 
  
.... 
  
4. Generalforsamling. 
  
Alle fremmødte medlemmer, der er opført på foreningens medlemsliste, og som har betalt kontingent 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes 
ved bemyndigelse. 
  
Generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med alm. post eller e-mail til 
medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 1. januar. 
  
Valg til bestyrelsesposter og fastsættelse af kontingent foretages af generalforsamlingen. 
  
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når formanden, et flertal af bestyrelsen eller 1/4 del af 
medlemmerne fremsætter krav herom. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 
  



5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
  
Alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanten vælges af generalforsamlingen, der tillige vælger revisor og 
revisorsuppleant. 
  
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling, således at formanden 
og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og kasseren det næste. 
  
Suppleanten til bestyrelsen vælges for 1 år. 
  
Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. 
  
Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 1 år. 
  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
  
1. Valg af dirigent og sekretær 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Forelæggelse af budget med forslag til kontingent. 
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter 
6. Eventuelt 
  
5. Tegningsret: 
  
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen i forhold til Kalundborg kommune, øvrige offentlige 
myndigheder, organisationer og enkeltpersoner. 
  
  
6. Vedtægtsændringer 
  
De til enhver tid gældende vedtægter kan ændres med et kvalificeret flertal (75% af de frem-mødte) på en 
generalforsamling, der som dagsordenspunkt tillige har forslag til vedtægtsændring. 
  
7. Foreningens opløsning 
  
Foreningen kan opløses ved, at et flertal af fremmødte medlemmer stemmer for opløsning på to 
generalforsamlinger, der med 2 ugers mellemrum, indkaldes med »Foreningens opløsning« som 
dagsordenspunkt. Dagsorden på den sidste af disse generalforsamlinger skal tillige rumme dagsordenspunktet 
»Anvendelse af foreningens formue«. Et flertal af de fremmødte afgør, hvilken almennyttig forening på Reersø, 
Kalundborg kommune, foreningens formue skal tilfalde. 
  
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 
  
  
  
  
  
  
  


