06.06.2021

Vedtægter for Lammestrup & Stubberup Landsbylaug
§ 1 Foreningens navn og kontaktinfo
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug.
Landsbylaugets hjemsted er den valgte formands adresse.

Du kan følge de vigtigste nyheder på vores hjemmeside: www.lammestrup-stubberup.dk

Du kan også følge med i nyt og deltage i aktiviteter og debat i vores Facebookgruppe:
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug. Anmod om medlemskab på Facebook og vi
godkender dig.

Endelig kan du kontakte lauget ved at sende en mail til vores mailpostkasse:
landsbylaug@outlook.dk.
Hvis du ønsker det, kan vi registrere din mailadresse og give dig besked, når vi har nyt at
berette – eller spørge dig om noget.

§ 2 Formål
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug er en politisk uafhængig og frivillig forening.
Landsbylaugets formål er:
2.1. At være talerør og sikre indflydelse i sager af betydning for lokalområdet i forhold til
offentlige myndigheder, herunder ved deltagelse i Køge Kommunes Landsbyforum,
mv.
2.2. At sikre samarbejde om emner af fælles interesse for lokalområdet og løse fælles
problemer
2.3. At fremme fællesskab, trivsel og det gode liv på landet
2.4. At sikre lokalområdets landlige uberørthed i overensstemmelse med
Hovedstadsområdets bestemmelser om bevaringsværdighed.
Landsbylauget tilstræber tæt dialog og et godt samarbejde med Stubberup
grundejerforening om emner af fælles interesse.

§ 3 Medlemskab

Alle husstande indenfor landsbylaugets område, der kan tilslutte sig laugets formål, har ret til
at være medlemmer, deltage i foreningens aktiviteter og stemme på laugets årsmøde med
en stemme pr. husstand.
Husstande har ret til ikke at være medlem og ikke modtage nyheder mv. fra lauget. Dette
sikres ved at sende en mail til laugets mailpostkasse landsbylaug@outlook.dk.
Laugets område afgrænses geografisk til landsbyerne Lammestrup og Stubberup samt
ejendomme på Lammestrupvej, Ebbeskovvej, Bastebjergvej og Stubberupvej i landzone,
4140 Borup. (se bilag 1)
Medlemskab er ikke forpligtigende, men vi opfordrer til at husstandene deltager i årsmødet
(generalforsamlingen) og i øvrigt deltager i de aktiviteter i lauget, som man har interesse for
og ønsker at fremme.
§ 4 Kontingent
Landsbylauget arbejder uden medlemskontingent. Der kan dog aftales ekstraordinære og
frivillige deltagerbidrag til at dække udgifterne til enkeltsager, som internetprojekt mv.

Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, fonde, virksomheder,
enkeltpersoner eller lignende.

§ 5 Bestyrelse
Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en valgt bestyrelse på 5-9 personer, der
vælges på årsmødet og er valgt for 2 år ad gangen. For at bevare kontinuitet er valgperioden
forskudt, så halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Der
vælges desuden op til 2 suppleanter.
Bestyrelsen består af bestyrelsesformand, næstformand, kasserer og
bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første
bestyrelsesmøde efter årsmødet med formand, næstformand og kasserer.
Formand, Sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, første gang i 2023.
Næstformand, kassér og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, første gang i
2022. Der er én suppleant på valg hvert år.
§ 5.1 Bestyrelsens roller, ansvar og regnskab
Bestyrelsesformandens rolle og ansvar: At varetage landsbylaugets interesser ud ad til som
primær kontaktperson, at understøtte fremdrift i laugets aktiviteter og i samarbejde med
kasserer at administrere en eventuel konto.
Næstformandens rolle og ansvar: At varetage landsbylaugets interesser ud ad til i
samarbejde med formanden og at understøtte fremdrift i laugets aktiviteter sammen med
formanden. Næstformanden overtager desuden formandens rolle og ansvar, såfremt
formanden fratræder.

Kassererens rolle og ansvar: At udarbejde landsbylaugets regnskab og administrere laugets
konto. Regnskabet løber med kalenderåret og skal være godkendt og underskrevet af
bestyrelsesformand og næstformand, inden det endeligt godkendes på årsmødet det
følgende år.
Bestyrelsen forpligter sig til at arbejde for laugets (lokalområdets) interesser fremfor
personlige interesser.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet, og derudover hvis formanden eller
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af bestyrelsen har godkendt beslutningen. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Der udarbejdes et kort beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som offentliggøres på
laugets hjemmeside og i facebookgruppen og sendes ud på mail til husstande, der har
oplyst deres mailadresse til dette.
Bestyrelsen kan blandt laugets medlemmer nedsætte arbejdsgrupper til behandling af fælles
projekter o.l., der refererer til bestyrelsen. Landsbylaugets arbejdsgrupper er kendetegnet
ved at have et fælles formål til fremme af laugets interesser omkring emner, der er besluttet
af bestyrelsen.
Udover deltagelse i bestyrelse og arbejdsgrupper er der til enhver tid mulighed for at deltage
i forskellige uforpligtigende interessefora/hobbygrupper indenfor landsbylaugets rammer. Vi
håber, at lauget kan være med til at opdyrke nye fællesskaber i landsbyområdet og opfordrer
til at bruge facebookgruppen til at kalde folk sammen til nye aktiviteter.
§ 6 Årsmøde (generalforsamling)
Årsmødet er landsbylaugets øverste myndighed.
Årsmødet afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Det stiftende årsmøde i
2021 kan dog afholdes senere.

Dagsorden skal mindst omfatte følgende:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning ved formanden om laugets virke i det forgangne år

3.

Beretning fra de eventuelt nedsatte aktivitetsgrupper

4.

Aktivitetsplan for det kommende år

5.

Gennemgang af eventuelt regnskab til godkendelse. Regnskaber fremlægges i skriftlig
form

6.

Eventuelt budget for det kommende år

7.

Indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelse (lige/ulige år jf. § 5).

9.

Eventuelt

Mødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel på landsbylaugets kontaktflader (hjemmeside,
facebookgruppe og evt. særskilt på mail jf. § 1). Dagsorden og et eventuelt regnskab og
budget offentliggøres samme steder sammen med indkaldelsen.
Forslag til behandling på årsmødet skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før årsmødet.
Forslagene skal være skriftlige og sendes til laugets postkasse landsbylaug@outlook.dk
eller afleveres i formandens postkasse indenfor fristen. Forslagene offentliggøres på
landsbylaugets kontaktflader senest 7 dage inden årsmødet.
Referat fra årsmødet offentliggøres på landsbylaugets kontaktflader (jf. § 1).
Ekstraordinære årsmøder kan indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 10
deltagende husstande ønsker det.
§ 7 Stemmeret og beslutningskraft:
Alle husstande i laugets område har stemmeret på årsmødet. Hvert husstand har 1
stemme.
Beslutninger vedtages ved simpel flertalsafgørelse. Ved stemmelighed bortfalder forslag.
Årsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af deltagende husstande.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
§ 8 Vedtægtsændringer:
Ændringsforslag kan vedtages på et årsmøde eller et ekstraordinært årsmøde, der er
indkaldt efter de samme regler, som er beskrevet under § 6. Der kan stemmes ved skriftlig
fuldmagt.
§ 9 Foreningens opløsning:
Landsbylauget kan opløses ved et (ekstraordinært) årsmøde indkaldt med 14 dages varsel,
når 2/3 af de deltagende husstande stemmer derfor. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Et eventuelt overskud fra laugets konto vil blive doneret til et godgørende formål, som
godkendes ved simpelt flertal på årsmødet.
§ 10 Ikrafttræden
Således vedtaget på årsmødet den 06.06.2021

Bilag 1: Lammestrup & Stubberup Landsbylaugs område

