
Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 2021 

 

Paragraf Nuværende (§) Ny formulering (§) Bemærkning 

§1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Jyderups Fremtid. 

Foreningen er stiftet af styregruppen for 

Jyderups fremtid den 24.06.2014. 

 

Styregruppen for Jyderup fremtid blev nedsat 

af en arbejdsgruppe under Lokalforum den 

10.06. 2014 og består af repræsentanter 

udpeget af foreninger, forretnings- og 

erhvervsdrivende samt enkeltpersoner med 

tilknytning til Jyderup by. 

 

Foreningen er stiftet på baggrund af 

lokalforums beslutning om, at lade en 

forening formidle det økonomiske grundlag 

for 

 

-at etablere torve, kunst, arkader og 

nedslagspunkter. 

-at få skabt en spændende naturakse langs 

Skarresø fra Sølyst til campingpladsen 

-at omdanne Drivsåtskoven til en bypark 

-at samarbejde med Naturpark Åmosen om 

at gøre Jyderup by til indgangsporten til 

Naturpark Åmosen 

-at fremme Jyderups udvikling med 

udgangspunkt i helhedsplanen for Jyderup 

by som beskrevet i kommuneplanen for 

Holbæk kommune. 

 

Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Jyderups Fremtid. 

Foreningen er stiftet af styregruppen for 

Jyderups fremtid den 24.06.2014. 

 

Foreningen er stiftet på baggrund af 

lokalforums beslutning om at lade en forening 

formidle det økonomiske grundlag for 

 

-at etablere torve, kunst, arkader og 

nedslagspunkter. 

-at få skabt en spændende naturakse langs 

Skarresø fra Sølyst til campingpladsen 

-at omdanne Drivsåtskoven til en bypark 

-at samarbejde med Naturpark Åmosen om at 

gøre Jyderup by til indgangsporten til 

Naturpark Åmosen 

-at fremme Jyderups udvikling med 

udgangspunkt i helhedsplanen for Jyderup by 

som beskrevet i kommuneplanen for Holbæk 

kommune. 

 

Foreningen er en selvejende institution med et 

almennyttigt formål rettet specielt på Jyderup 

bys udvikling. 

 

Foreningens hjemsted er Jyderup by i Holbæks 

Retskreds. 

 

 

 

 

 

Slettet (2. afsnit): 

Styregruppen for Jyderup fremtid blev 

nedsat af en arbejdsgruppe under 

Lokalforum den 10.06. 2014 og består af 

repræsentanter udpeget af foreninger, 

forretnings- og erhvervsdrivende samt 

enkeltpersoner med tilknytning til Jyderup 

by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foreningen er en selvejende institution med 

et almennyttigt formål rettet specielt på 

Jyderup bys udvikling. 

 

Foreningens hjemsted er Jyderup by. 

Tilføjet ”i Holbæks Retskreds” 

§6 Foreningens forhold til stifter 

Bortset fra bestemmelserne i §§ 10 og 11 er 

der ikke tillagt stifterne eller andre fordele i 

forbindelse med stiftelsen. 

Foreningens stiftere har ikke andele i eller 

krav på foreningens midler, der ikke på noget 

tidspunkt kan tilbageføres til stifterne. 

 Bestyrelsen foreslår §6 slettet, da §10 er 

rettet og §11 udgår. 

Foreningens forhold til stifter 

Bortset fra bestemmelserne i §§ 10 og 11 er 

der ikke tillagt stifterne eller andre fordele i 

forbindelse med stiftelsen. 

Foreningens stiftere har ikke andele i eller krav 

på foreningens midler, der ikke på noget 

tidspunkt kan tilbageføres til stifterne. 

§7 Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er 

generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden 1. maj med følgende dagsorden: 

 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af revisorpåtegnet 

årsregnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af 

kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af statsaut. / registreret revisor samt 

1 kritisk revisor 

8. Eventuelt 

 

Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er 

generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

virtuelt og/eller ved fysisk møde inden 1. maj 

med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af revisorpåtegnet 

årsregnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af 

kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 2 kritiske revisorer og en suppleant. 

De kritiske revisorer sidder i 2 år. Den ene 

kritiske revisor vælges i lige år, og den anden 

kritiske revisor vælges i ulige år. 

8. Eventuelt 

Tilføjelse: 

Bestyrelsen ønsker efter erfaringer med 

Covid-19, at generalforsamling kan 

afholdes virtuelt eller som en kombination 

af et fysisk møde og virtuel deltagelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændring (dagsorden pkt. 7): 

Bestyrelsen ønsker at erstatte 

statsautoriseret revisor med en ekstra 

kritisk revisor, hvorved foreningen sparer 

over 10.000 kr. pr. år til revisorudgifter. Der 

er ikke lovkrav om statsautoriseret revisor. 

Der vælges også en suppleant.  



Ordinær generalforsamling indkaldes ved e-

mail til medlemmerne med mindst 14 dages 

varsel med angivelse af dagsorden. 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 

når et flertal i bestyrelsen eller mindst 30 

medlemmer anmoder herom. 

En anmodning fra et flertal i bestyrelsen eller 

fra mindst 30 medlemmer skal indeholde 

forslag til dagsorden. Generalforsamlingen 

afholdes senest 4 uger efter anmodningens 

modtagelse. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 

ved e-mail til medlemmerne med mindst 14 

dages varsel med angivelse af dagsorden. 

Forslag fra medlemmerne til behandling på 

en ordinær generalforsamling må være 

bestyrelsen i hænde senest den 1. april 

Dato, tid og sted for ordinær generalforsamling 

offentliggøres 1 måned før afholdelse. Forslag 

fra medlemmerne skal indsendes til 

bestyrelsen senest en kalenderuge efter 

offentliggørelsen. Bestyrelsen sender 

dagsorden for generalforsamlingen ud (via mail 

og/eller hjemmeside og andre medier) til 

medlemmerne senest 14 dage før afholdelse.  

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
et flertal af bestyrelsen eller mindst 30 
medlemmer anmoder herom. Anmodningen 
skal indeholde forslag til dagsorden.  Hvis ikke 
mindst 3/4 af de medlemmer, der ønsker 
generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan 
dagsorden nægtes behandlet af den siddende 
bestyrelse. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes 
senest 4 uger efter anmodningens 
modtagelse. 
Ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes som anført under indkaldelse til 
ordinær generalforsamling. 

 

 

Ændring (sidste afsnit) 

Bestyrelsen ønsker at annoncere 

generalforsamling tidligere og at kunne 

indarbejde indkomne forslag i dagsordenen 

før udsendelse. 

 

 

 

 

Bestyrelsen forslår sidste afsnit i 7 ændret 

samt sidste sætning slettet: 

”Forslag fra medlemmerne til behandling 

på en ordinær generalforsamling må være 

bestyrelsen i hænde senest den 1. april” 

 

 

 

 

 

§10 Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående 

af 7 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af 

stifterne og 4 medlemmer vælges blandt 

foreningens medlemmer. 

4 bestyrelsesmedlemmer vælges på 

foreningens ordinære generalforsamling for 2 

år ad gangen, således at 2 

bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og de 

øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 

Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående 

af 7 medlemmer. 3 medlemmer vælges i lige år 

og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år 

på foreningens ordinære generalforsamling for 

2 år ad gangen, således at 3 

bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og de 

øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 

 

 

 

Ændring (første afsnit): 

Stifterne udgår af vedtægterne, så alle 

bestyrelsesmedlemmer vælges på 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 



Genvalg kan finde sted. Første gang vælges 

de 2 af medlemmerne for 1 år. 

 

 

 

 

 

 

Hvis et af generalforsamlingen valgt medlem 

fratræder i valgperioden, kan bestyrelsen 

vælge et nyt bestyrelsesmedlem for 

perioden, indtil den pågældende næste gang 

skulle på valg. 

Såfremt mere en et medlem samtidig 

fratræder i valgperioden, skal de nye 

medlemmer vælges på en ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

 

Genvalg kan finde sted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg af suppleanter på den ordinære 
generalforsamling. 
Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt suppleanter 
kan deltage i bestyrelsesarbejdet eller ej.  Hvis 
vedkommende er aktiv (dvs. deltager i 
møderne), vil bestyrelsen stå langt stærkere i 
tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder 
af arbejdet. 

 

Bestyrelsen foreslår sætningen ”Første 

gang vælges de 2 af medlemmerne for 1 år” 

slettet, da den er uaktuel. 

 

 

Bestyrelsen foreslår de to sidste afsnit 

ændret til 

 
Valg af suppleanter på den ordinære 
generalforsamling. 
Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt 
suppleanter kan deltage i 
bestyrelsesarbejdet eller ej.  Hvis 
vedkommende er aktiv (dvs. deltager i 
møderne), vil bestyrelsen stå langt 
stærkere i tilfælde af, at et 
bestyrelsesmedlem udtræder af arbejdet. 

 

§11 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af stifterne 

Som nævnt i § 10 udpeges 3 medlemmer af 

bestyrelsen af foreningens stiftere. De 3 

medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 

periode på 5 år. 

I tilfælde af at et af de udpegede medlemmer 

udtræder før udløbet af valgperioden, så 

udpeger stifterne et nyt medlem. Efter 5 år 

vælges hele bestyrelsen på de ordinære 

generalforsamlinger. 

 Stifterne er ikke længere relevante i forhold 

til foreningens ledelse og derfor ønsker 

bestyrelsen, at §11 udgår af vedtægterne. 

 

Slettet (hele §11): 

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af 

stifterne 

Som nævnt i § 10 udpeges 3 medlemmer af 

bestyrelsen af foreningens stiftere. De 3 

medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 

periode på 5 år. 

I tilfælde af at et af de udpegede 

medlemmer udtræder før udløbet af 

valgperioden, så udpeger stifterne et nyt 



medlem. Efter 5 år vælges hele bestyrelsen 

på de ordinære generalforsamlinger. 

§12 Bestyrelsens forretningsorden 

 

Bestyrelsen, der selv vælger sin formand, har 

den overordnede ledelse af foreningens 

anliggender. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin 

forretningsorden. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og 

afholdes så ofte, det af denne skønnes 

nødvendigt. Et flertal af bestyrelsens 

medlemmer kan når som helst kræve, at 

formanden indkalder til bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et 

flertal af bestyrelsens medlemmer er til 

stede. Afgørelser træffes ved almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen fører en protokol over sine 

forhandlinger. Protokollen skal godkendes af 

bestyrelsen på det næstfølgende 

bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 

næstformand, sekretær og 

kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin 

forretningsorden. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og 

afholdes så ofte, det af denne skønnes 

nødvendigt. Et flertal af bestyrelsens 

medlemmer kan når som helst kræve, at 

formanden indkalder til bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal 

af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

Afgørelser træffes ved almindeligt 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen fører en protokol over sine 

forhandlinger. Protokollen skal godkendes af 

bestyrelsen på det næstfølgende 

bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen foreslår forretningsorden 

slettet 

Bestyrelsen foreslår den første sætning 

foreslås ændret til: Bestyrelsen konstituerer 

sig med formand, næstformand, sekretær 

og kasserer.  

 

 

§13 Varetagelse af opgaver 

Bestyrelsen varetager alle opgaver, der ikke 

udtrykkeligt er henlagt til andre 

foreningsorganer. 

Foreningen tegnes af formanden i forening 

med mindst ét bestyrelsesmedlem. 

Beslutninger om køb, salg af fast ejendom og 

om pantsætning af fast ejendom kræver 

godkendelse af generalforsamlingen ved 

almindeligt flertal hos de fremmødte. 

Varetagelse af opgaver 

Bestyrelsen varetager alle opgaver, der ikke 

udtrykkeligt er henlagt til andre 

foreningsorganer. 

Foreningen tegnes af formanden i forening 

med mindst ét bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan beslutte at give kassereren 

dispositionsret over foreningens midler og 

fastsætte en øvre grænse herfor. Bestyrelsen 

beslutter dispositionsret og øvre grænse for 

dispositionsretten hvert år efter 

 

 

 

 

 

 

Ændring (3. afsnit): 

Bestyrelsen ønsker af hensyn til 

foreningens drift at give kassereren 

beføjelse til at disponere foreningens 

midler. Bestyrelsen kan fastsætte en øvre 



Beslutninger om optagelse af lån kræver 

tilslutning fra den samlede bestyrelse. 

konstitueringen af bestyrelsen. Bestyrelsen 

kan til enhver tid tilbagekalde 

dispositionsretten til kassereren.  

Beslutninger om køb, salg af fast ejendom og 

om pantsætning af fast ejendom kræver 

godkendelse af generalforsamlingen ved 

almindeligt flertal hos de fremmødte. 

Beslutninger om optagelse af lån kræver 

tilslutning fra den samlede bestyrelse. 

grænse for dispositionsretten. Bestyrelsen 

beslutter hvert år, når bestyrelsen har 

konstitueret sig, om kassereren skal have 

dispositionsret, og om der skal være en 

øvre grænse.  

§15 Virkemidler 

For at realisere foreningens mål, kan 

foreningen indgå frivillige aftaler der styrker 

formålet, afholde drifts- og anlægsudgifter 

og udgifter til informations- og 

oplysningsvirksomhed. Foreningen kan i 

særlige tilfælde yde lån og tilskud til 

foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og 

private ejendomsejere til fremme af 

foreningens formål. 

Virkemidler 

Foreningen kan give økonomisk støtte til 

projekter, og foreningen kan udlåne aktiver, 

som foreningen har taget ejendomsforbehold i 

og disponerer, til foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen kan henvise medlemmer til 

projekter med henblik på lån af de aktiver i 

projekterne, som foreningen har 

ejendomsforbehold i.  

Ændring: 

Bestyrelsen ønsker at ændre §15, så 

foreningen ikke kan yde lån. Bestyrelsen 

ønsker at anvende aktiver, som foreningen 

har ejendomsforbehold i, kan lånes af 

foreningens medlemmer.  

§X  Hvervene som bestyrelsesmedlem, revisor og 

andre tillidshverv i foreningen er ulønnet. 

Bestyrelsen foreslår ny paragraf i 

vedtægterne. 

 


