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Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 
XX. februar 2019 i Ramløse Sognelænge. 

§1. Navn 
 
Foreningens navn er Ramløse Borgerforening. 
 

§1. Navn 
 
Foreningens navn er Ramløse Borgerforening. 
 

§2. Formål 
 
Foreningens formål er at gøre en aktiv indsats for 
Ramløse området. Borgerforeningen har en særlig 
pligt til at søge den gamle bydel og seværdigheder 
bevaret. For de områder, der ikke er omfattet af en 
grundejerforening, skal Borgerforeningen søge at 
træde i stedet herfor. 
 

§2. Formål 
 
Foreningens formål er at gøre en aktiv indsats for 
bevarelse og vedligeholdelse af Ramløse Gadekær 
samt området og gadejorden omkring dette.  
 

§3. Medlemmer 
 
Som medlemmer kan optages alle husstande, der 
er beliggende i Ramløse Sogn eller har tilknytning 
dertil. Der kan udnævnes æresmedlemmer. 
Foreningens medlemmer betaler et årligt 
kontingent, som opkræves senest inden udgangen 
af januar måned. 
 

§3. Medlemmer 
 
Som medlemmer kan optages alle husstande, der 
er beliggende i Ramløse Sogn eller har tilknytning 
dertil. Foreningens medlemmer betaler et årligt 
kontingent, som opkræves senest inden udgangen 
af januar måned. 
 

§4. Ledelse 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 7 
medlemmer, der hver vælges for 2 år ad gangen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af 
bestyrelsesmedlemmers afgang i årets løb, er 
bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv frem 
til næstkommende generalforsamling.  
 

§4. Ledelse 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 4 og 
max. 7 medlemmer, der hver vælges for 2 år ad 
gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. I 
tilfælde af bestyrelsesmedlemmers afgang i årets 
løb, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv 
frem til næstkommende generalforsamling.  
 

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 
mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det 
nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. Dog kræver udnævnelse af 

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 
mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det 
nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt 



æresmedlemmer enstemmighed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 
 

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. 
 

§5. Tegningsret og hæftelse 
 
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formand, 
næstformand og kasserer i forening. 
 
Alle spørgsmål vedrørende optagelse af lån, udover 
et beløb svarende til 1 års kontingent, eller på 
anden måde pådragelse af løbende økonomiske 
forpligtelser overfor anden part skal godkendes på 
en generalforsamling.  
 
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til 
tredjemand ikke solidarisk for foreningens 
forpligtelser. 
 

§5. Tegningsret og hæftelse 
 
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formand, 
næstformand og kasserer i forening. 
 
Alle spørgsmål vedrørende optagelse af lån, udover 
et beløb svarende til 1 års kontingent, eller på 
anden måde pådragelse af løbende økonomiske 
forpligtelser overfor anden part skal godkendes på 
en generalforsamling.  
 
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til 
tredjemand ikke solidarisk for foreningens 
forpligtelser. 
 

§6. Generalforsamling 
 
Foreningsåret følger kalenderåret, og 
generalforsamlingen, der er foreningens højeste 
myndighed, afholdes senest 15. februar. 
Generalforsamlingen skal bekendtgøres i den 
lokale presse senest 14 dage før, og forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før. 
Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt 
aktivt kontingent for det aktuelle regnskabsår. 
Generalforsamlingen skal mindst have følgende 
dagsorden: 
 

§6. Generalforsamling 
 
Foreningsåret følger kalenderåret, og 
generalforsamlingen, der er foreningens højeste 
myndighed, afholdes senest 15. februar. 
Generalforsamlingen skal bekendtgøres i den 
lokale presse senest 14 dage før, og forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før. 
Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt 
aktivt kontingent for det aktuelle regnskabsår. 
Generalforsamlingen skal mindst have følgende 
dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 
2. Beretning om og drøftelse af foreningens 

virksomhed. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse.   
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse i henhold til § 4. 
6. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
7. Valg af 1 revisor for 1 år, og 1 revisorsuppleant 

for 1 år. 
8. Eventuelt. 
 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 
2. Beretning om og drøftelse af foreningens 

virksomhed. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse.   
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse i henhold til § 4. 
6. Valg af 1 revisor for 1 år, og 1 revisorsuppleant 

for 1 år. 
7. Eventuelt. 
 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal 
blandt de fremmødte. 
 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal 
blandt de fremmødte. 
 



§7. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 
et flertal i bestyrelsen eller 25 medlemmer ved 
deres underskrift begærer det. 
Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned 
efter, at begæringen er indgået, og indkaldes efter 
samme regler som ordinær generalforsamling. 
 

§7. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 
et flertal i bestyrelsen eller 25 medlemmer ved 
deres underskrift begærer det. 
Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned 
efter, at begæringen er indgået, og indkaldes efter 
samme regler som ordinær generalforsamling. 
 

§8. Ophævelse 
 
Ophævelse af foreningen kan kun ske med 2/3 
flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger med 14 dages 
mellemrum. Eventuelle midler skal i så fald 
anvendes til alment formål i Ramløse efter 
generalforsamlingens vedtagelse. 
 

§8. Ophævelse 
 
Ophævelse af foreningen kan kun ske med 2/3 
flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger med 14 dages 
mellemrum. Eventuelle midler skal i så fald 
anvendes til alment formål i Ramløse efter 
generalforsamlingens vedtagelse. 
 

§9. Vedtægtsændringer 
 
Ovenstående vedtægter kan kun ændres med 2/3 
flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger. Det skal ved 
indkaldelsen meddeles, at der skal behandles 
vedtægtsændringer. 
 

§9. Vedtægtsændringer 
 
Ovenstående vedtægter kan kun ændres med 2/3 
flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger. Det skal ved 
indkaldelsen meddeles, at der skal behandles 
vedtægtsændringer. 
 

 


