
Vedtægter for Mandø Fællesråd

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Mandø Fællesråd og dens hjemsted Mandø.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at samle alle under § 3 nævnte og varetage Mandø og medlemmernes
interesser, som officielt talerør, overfor myndigheder, Esbjerg kommune, 0-kontaktudvalget og Ø-
sammenslutningen m.m.

Foreningen har desitden til formål at afholde arrangementer af såvel samlende som kulturel art.

§ 3. Medlemskab.

Som medlemmer kan optages lodsejere, faste beboere med folkeregister adresse på Mandø, desuden
ægtefæller eller samlevere til begge kategorier.
Indmeldelse sker til foreningens kasserer og er gældende fra betalingsdatoen. Ved indmeldelse
betales altid kontingent for et fuldt kalenderår.
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens kasserer senest med 3 mdr. varsel til
regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de afrnedlemskabet flydende forpligtelser
eller som handler til skade for foreningen. Det ekskluderede medlem kan få prøvet eksklusionen på
den næste generalforsamling.
Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent senest ved årets generalforsamling,
slettes dog uden videre på dette tidspunkt. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingent restance
fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.
Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jfr. § 3, 1. afsnit, slettes ved
bestyrelsens foranstaltning.

§ 4. Kontingent.

Medlemskontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af
generalforsamlingen efter mUsti I ung fra bestyrelsen.
Kontingent indbetales senest pr. I . januar for det kommende år.

§ 5. Bestyrelsen.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for en 2 årig periode. Hvert år er 3 af de øvrige
medlemmer af bestyrelsen på valg. Første år afgøres det ved lodtrækning, hvilke tre øvrige
medlemmer, der er på valg.
Genvalg kan finde sted.
Formand eller næstformand skal være bosiddende på øen.
Det tilstræbes, at flertallet af bestyrelsen er fastboende på Mandø, dog mindst 3.



Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer umiddelbart efter
gen eralforsarn I ingen.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller et bestyrelsesmedlem kræver
det. Bestyrelsesmøder afholdes på Mandø og indkaldelse sker skriftligt med mindst I uges varsel
med angivelse af dagsorden.
Der afholdes minimum 2 årlige møder.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed men er kun beslutningsdygtig, når min.
4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Hvis bestyrelsen har truffet beslutning, men ikke minimum én tilstedeværende fast beboer med
folkeregister adresse på Mandø eller minimum én tilstedeværende lodsejer uden fast bopæl på øen.
jfi-. § 3, har stemt for beslutningen, har hvert enkelt tilstedeværende medlem af bestyrelsen ret til at
nedlægge veto imod beslutningen, hvorefter beslutningen ikke er gyldig. I fald der ikke nedlægges
veto på bestyrelsesmødet, er beslutningen gyldig.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der føres referat af bestyrel sesmødern e og dette godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen, forinden hans valgperiode er udløbet, indtræder den på
generalforsamlingen valgte suppleant i hans sted.
Bestyrelsen udarbejder forretn ingsorden for general fotsarn lingen.

§ 6. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.
Skulle vejrforholdene medføre. at transport til øen ikke er mulig, udskydes generalforsamlingen
men skal senest afholdes I .juni.
Der henvises til forretn ingsorden for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 20 % af medlemmerne skriftligt til formanden fremsætter motiveret begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 6 uger efter begæringens fremsættelse.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmer.
Indkaldelse med angivelse afdagsotden skal finde sted med 3 ugers varsel enten på foreningens
hjemmeside eller ved e-rnail eller brev til foreningens medlemmer.
Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger for

generalforsamlingen, og vil være tilgængelige senest JO dage før generalforsamlingen ved opslag
samt på foreningens hjemmeside.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som
ikke må være medlem af bestyrelsen.
Hvert medlem har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis blot ét af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt
kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én
fuldmagt. Fuldmagten kan alene omfatte forhold, som fremgår af den med indkaldelsen følgende
dagsorden. Fuldmagten er ikke gældende ved personvalg.

§ 7. Regnskab og formue.

Regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf begge
skal være valgt på generalforsamlingen blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.



De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens
regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle
uregeimæssigheder.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. FIan
fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan fonu, at foreningens øjeblikkelige
økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.
foreningens formue anbringes i pengeinstitut efter de samme retningslinjer, som gælder for
forvaltning af umyndiges midler. Det tilstræbes, at der ikke er en kontant kassebeholdning udover,
hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter.

§ 8. Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftetse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 9 Vedtægtsændring.

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse pä en
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10 Opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlermner. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en
generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer. Ved foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål
på Mandø.

§ 11.

På den stiftende generalforsamling vælges en foreløbig bestyrelse, som afgår på den første ordinære
generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22. maj 2009

Ændringer i § 3, 5 og 6 på generalforsamlingen d. 3. april 2010

Ændringer i § 3 på generalforsamlingen d. 23. april 2016
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