
Begrundelse for vedtægtsændringer 

 

• Lidt forældede vedtægter: 

➢ Bestyrelsens medlemmer i henhold til §10 skal ikke være betinget af, at være fra 

hverken Ulkebøl eller Vollerup, hvorfor denne betingelse slettes 

➢ Bestyrelsens suppleanter i henhold til §10 skal ikke være betinget af, at være fra 

hverken Ulkebøl eller Vollerup, hvorfor denne betingelse slettes 

➢ Revisorer og revisorsuppleanter i henhold til §11 skal ikke være betinget af, at være fra 

hverken Ulkebøl eller Vollerup, hvorfor denne betingelse slettes 

 

Forslag til ændringer: 

Gamle vedtægter Nye vedtægter 

 
§10 – Bestyrelsen 

 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf tre 
skal være fra Ulkebøl og to skal være fra 
Vollerup, valgt blandt medlemmerne. 
 
Valgene foretages på den ordinære general-
forsamling og gælder for to år. Der afgår skifte-
vis to og tre bestyrelsesmedlemmer. 
 
Herudover er hvert år valgt to suppleanter, en 
fra Ulkebøl og en fra Vollerup, som i tilfælde af 
afgang fra bestyrelsen tiltræder i det afgående 
medlems resterende periode. 
 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 
kan finde sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslut-
ningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem-
merne er til stede, heraf én fra Vollerup. 
 

………. alt andet uændret ………. 
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§11 – Revision 

 
Revisionen består af to revisorer og to supple-
anter. Der skal vælges én revisor og én supple-
ant fra henholdsvis Vollerup og Ulkebøl, som 
afgår skiftevis. Valget er for to år. 
 

………. alt andet uændret ………. 
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