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§ 1 Landsbylaugets navn er "Kettingskov Landsbylaug",
Landsbylauget omlatter lokalområdet,
som rises på netlenstående kort.

§ 2 Landsbylauget er politisk ualhængigt

§ 3 FormåL
Landsbylaugets formål er at være et forum

r hvor man kan samarbejde om alle emner af

interesse lor lokalområdet
r som kan medyirke til at lå ideer lørt ud i livet,

og løse lælles problemer

r som kan være talerør for lokalområdet
i forhold til Landdistriktsudvalget
og til offentligheden.
Som kan iremme områdets trivsel.
iledlemmer
Alle lastboende med postadresse i lokalomådet,
f.eks. borgere, foreninger, virksomheder.
Øvrige med interesse i lokalområdet kan kun

optages, såfremt bestyrelsen giver accept hertil.

§ 5 Kontingert
Der er ikke noget kontingent for medlemsskab.
Landsbylauget modtager et tilskud lra
Sønderborg kommune.

§ 6 Bestyrelse og valg
Landsbylaugets daglige ledelse varetages

af en på general{orsamlingen valgt bes§relse
på mindst 5 og højest 7 medlemmer og 1 suppleant.
Bes§relsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamli ngen med formand, næstformand,
sekretær 0g kasserer. Bestyrelsen udarbejder
og reviderer egen forretningsorden, som er
tilgængelig på Landsbylaugets hlemmeside.
Ved den lørsle ordinære generalforsamling er
halvdelen af bes§relsesmedlemmerne + den ene

revisor på valg ved lodtrækning.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Der vælges 1 suppleant og 2 revisorer.
Valgperiode 2 år.
Genvalg kan linde sted. Bestyrelsen varelager
Landsbylaugets tarv udadtil og indadtil.
Bes§relsen er ulønnet, men rimelige udgifter
i forbindelse hermed kan refunderes efter
bes§relsens beslutning.
Bestyrelsen kan blandt Laugets medlemmer
nedsætte arbejdsgrupper til behandl in g af projekler.

Sådanne arbejdsgrupper har ikke udadtil
beslutningsmyndighed, men refererer til bestyrelsen,
hvor beslutninger kan træffes ud fra arbejdsgrup-
pernes indstilling.
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Tegning og hæftelse.
Landsbylauget tegnes i alle lorhotd al formanden
og et andet bstyrelsesrnedlem.
Landsbylaugets mdlemmer og bestyrelses-
medlemmer hæfter ikke personligt for de af
landsbylaugets indgåede forpligtelser.
Medlemmerne har ikke krav på nogen del af
Landsbylaugets tormue eller udbytte af nogen art.
GeneralforcamlilE
Generalforsamlingen er Landsbylaugets overste
myndighed. 0rdinær generalforsamling afholdes
'I gang årligt senest l.T.lndkaldelse med angivelse
af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel

ved annoncering på kndsbylaugeb hjemmeside
samt lilsendes rnedlem mernes oplyste e-mailad resse.

Husstande uden e-mailadresse kan anmode om at
få dagsorden udleveret.

Ekstraordinær generalforsam ling kan ind kaldes af
bes§relsen efter behov og skal indkaldes når mindst
25 al Landsbylaugets medlemmer skrifiligt
lremsætter krav herom overlor bestyrelsen
med angivelse af grunden lor indkaldelsen.
I sidstnævnte ti lfælde skal generalforsam lingen
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæringen herom.

Stemmebsrettiget på generalforsamlingen er alle
medlernmer, der er fyldt 18 år.
Der l«n ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset
antallet af fremmødte medlemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling

skal omlatte:
r Valg afdirigent.
r Bes§relsens berelning
r Forelæggelse af regnskab og godkendelse

r Behandling af indkomne forslag
r Laugets fremtidige arbejde

r Yalg af medlemmer til bestyrels$ samt en

bæ§relsessuppleant.
r Valg af revisor.
r Eventuelt. Generalforsamlingens beslutninger

træffes ved simpelt stemmeflertal.
Forslag, der ønskes behandlet på general-

lorsamlingen, skal være formanden i hænde senest
8 dage lør generalforsamlingen og bekendtgøres
på Laugets hjemmeside.

§ I Vedtægter og ophør.
Forslag om ændringer i vedtægterne skal optages
på generalforsamlingens dagsorden.

Landsbylauget kan kun oploses af 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger. Første gang med
2lS llerlal og anden gang ved simpelt flertal.
Ved opløsning opgøres Landsbylaugets formue af den

afgående generalforsam ling.
Evt. formue tilbagef0res til Sonderborg kommune.

§10 Begnskab og reuision.
Landsbylaugets regnskabsår folger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generallorsamling

være gennemgået og underskrevet af foreningens
revisorer, samt foreningens formand og kasserer.

§lt lkrafttræden.
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