
Vedtægter for Støtteforeningen (”Sønderby Marked”) 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 2. februar 2017 

 

 

§ 1 FORMÅL 

Støtteforeningen (”Sønderby Marked”) arbejder for at realisere visionen om at skaffe rådighed over, 

etablere og drive et fælles hus i landsbyens midte, som kan danne ramme om fælles aktiviteter, café og 

udsalg af købmandsvarer, lokalt producerede varer og kunsthåndværk mv.   

Foreningen vil i denne forbindelse – i samarbejde med Sønderby Bylaug – forfølge sit formål som den lokale 

forhandlingspart for kommune og andre offentlige myndigheder, private fonde m.fl.  

 

§ 2 HJEMSTED 

Foreningen er hjemmehørende i Sønderby, 4050 Skibby, i Frederikssund Kommune. 

 

§ 3 MEDLEMMER 

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. 

Foreningen vil som medlemmer aktivt søge at hverve alle med bopæl eller sommerhusadresse i Sønderby 

og nærmeste omegn, herunder Bredvig, Hellesø og Østby.  

Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, som aktivt modarbejder foreningens formål eller som 

efter to rykkere ikke betaler det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent. Et ekskluderet 

medlem kan forelægge sin eksklusion for generalforsamlingen, der ved simpelt flertal kan bekræfte eller 

ophæve eksklusionen. 

 

§ 4 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal. Bestyrelsen indkalder til 

generalforsamlingen med mindst fire ugers varsel via foreningens/Sønderbys hjemmeside, opslag i 

Sønderby samt epost til de medlemmer, der har opgivet en email-adresse.  

Den ordinære generalforsamling afholdes efter en standarddagsorden med forelæggelse/godkendelse af 

beretning og regnskab, behandling af indkomne forslag samt valg af bestyrelse. Foreningens budget skal 

ikke vedtages af generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer, der ønskes forelagt generalforsamlingen, 

skal være indkommet senest to uger forinden og offentliggøres på foreningens/Sønderbys hjemmeside. 

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.  Skriftlige fuldmagter fra op til tre andre 

medlemmer accepteres.  

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 20 medlemmer 

skriftligt begærer ønske herom.  

 



§ 5 BESTYRELSE 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges på foreningens generalforsamling 

for en periode af to år. Her vælges hvert år også en revisor. 

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. I ulige år vælges kasserer, 2-4 

bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling, herunder vælger formand og kasserer. 

Bestyrelsen kan indhente bistand fra sagkyndige medlemmer til at varetage specifikke opgaver.  

 

§ 6 BESTYRELSENS OPGAVER 

Det er bestyrelsens opgave at virke for at realisere foreningens målsætning. 

Det påhviler foreningens bestyrelse at videreføre og styrke det lokale engagement bag foreningens formål 

– og herunder løbende rapportere om initiativer og fremdrift.  

Bestyrelsen skal endvidere afdække hvilken blivende organisation, der mest hensigtsmæssigt kan opfylde 

foreningens formål i den efterfølgende driftsfase – og indstille forslag herom til beslutning på foreningens 

generalforsamling. 

I det omfang, realiseringen af foreningens formål kræver indskud af andelskapital, lån eller lignende, vil det 

i projektets realiseringsfase overgå til indskyderne at etablere den blivende organisation, som herefter 

overtager opgaven med at føre projektet ud i livet. Generalforsamlingen kan herefter beslutte at nedlægge 

eller bibeholde Støtteforeningen efter bestemmelserne i § 10.   

 

§ 7 ØKONOMI 

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på medlemskontingentet, der dækker alle omkostninger ved 

foreningens drift.  

Når man har indbetalt kontingentet, er man medlem af foreningen. Fornyer man ikke sit kontingent, slettes 

medlemsskabet automatisk, hvis man efter to påmindelser fortsat ikke betaler kontingentet. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

   

§ 8 ÆNDRING AF VEDTÆGTER SAMT FORENINGENS OPHØR 

Ændring af vedtægterne kræver flertal på mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer. Er det 

fornødne antal stemmer ikke til stede, kan ændringerne vedtages ved simpelt flertal på en efterfølgende 

ekstraordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen kan med et flertal på mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer beslutte 

at nedlægge foreningen, når formålet er opfyldt – eller hvis formålet ikke længere skønnes realistisk. 

Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om, hvordan foreningens eventuelle formue disponeres. 

 


