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Vedtægter for Lørup beboerforening 

1. Foreningens navn er Lørup Beboerforening, foreningen blev stiftet den 26. oktober 1997 

2. Foreningens formål er: 
- at varetage beboernes fælles interesser. 
– at bevare og udbygge fællesskabet blandt beboerne i Lørup. 
Landsbyplanen for Lørup udkom første gang i april 2000. 
Det er lørupbeboernes eget bud på, hvordan det skal være at bo i Lørup. Landsbyplanen er 
vores eget dokument, som vi selv tager ansvar for. 

3. Som medlemmer i foreningen kan optages enhver myndig person med postadresse på 
hele: Lørupvej, Mølledamsvej, Kapelvej, Smedestræde, Krogen. Nørrevangsvej til og med 
nr.5, Egsmarken til og med nr.5 og Egelundsvej til og med nr.2, Krumstrupvej til og med nr.11 
Personer som føler at have tilknytning til Lørup kan også være medlem af foreningen dog 
uden stemmeret. 

4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

5. Generalforsamlingen er højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen inden 1. april. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 
mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. 
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed. 
Tilføjelser eller ændringer til vedtægterne kræver dog 2/3 dels majoritet af de afgivne 
stemmer. Hvert fremmødt medlem repræsenterer 1 stemme. 

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
a. Valg af dirigent 
b. Bestyrelsens beretning v. formanden 
c. Kassereren fremlægger regnskabet 
d. Landsbyplanen til debat 
e. Behandling af indkomne forslag 
f. Valg af: bestyrelse 
2 suppleanter 
2 revisorer + 
1 revisorsuppleant 
g. Eventuelt. 

7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 5 dage før. 



8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, dog kun 1 fra hver husstand, der vælges for en 2-årig 
periode (ved stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år). 2 suppleanter, revisor 
og revisorsuppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer 
og sekretær. 

9. Foreningen indgår i Ryslingelokalråds kollektive forsikringsorden der er tegnet gennem 
Fynsland-paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

10. Regnskabsåret går fra 1/4 til 30/3 det følgende år. Bestyrelsen administrerer foreningens 
anliggender og træffer alle bestemmelser, der ikke ifølge lovene er henlagt under 
generalforsamlingens afgørelse. Bestyrelsen hæfter for foreningens midler. 
Opgaver, der i økonomisk henseende overstiger, hvad det vedtagne kontingent kan dække, 
må ikke af bestyrelsen egenhændigt udføres, men skal behandles på en generalforsamling. 
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der er væsentlige forslag 
eller indstillinger. 

11. Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 del af de 
fremmødte medlemmer, dog mindst 1/2 af samtlige medlemmer, stemmer herfor, eller på en 
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor. Vedtages opløsningen, bestemmes der på samme måde over anvendelsen af 
foreningens midler. 
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