
Vedtægter for foreningen Gislinge Lauget

§ 1 Navr, hjemsted og tilhørsforhold

Stk. 1. Foreningens navn er Gislinge Lauget.

Stk. 2. Gislinge Laugets hjemsted er Gislinge-området, inkl Sandby, Holbæk Kommune.

Stk. 3. Gislinge Lauget er stiftet den 16. januar 2017.

Stk. 4. Gislinge Lauget er dialogpart med Holbæk kommune.

§ 2 Formål

Gislinge Lauget har til formål at:
o At igangsætte og understØtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt

6vrige aktører i lokalområdet.
r At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med

politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune.

o At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og

andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst 6n kontaktperson, der kan rettes

henvendelse til.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Medlem er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i Gislinge lokalområde eller tilknyttet en

bestyrelse i en forening i Gislinge lokalområde.

5tk.2. Alle borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i Gislinge lokalområde kan deltage i

Gislinge Laugets arbejde: Laugets møder, borgermøder og arbejdsgrupper.

Stk. 3. Hver borger har en stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde. Der kan ikke

stemmes via fuldmagt.

§ 4 Kontingent/finansiering

Stk. 1. Glslinge Lauget opkræver ikke kontingenter.
Stk. 2. Gislinge lauget indgår en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, der berettiger foreningen til
at modtage et årligt tilskud fra l-lolbæk Kommune, forudsat der er truffet politisk beslutning herom.

Stk. 3. Gislinge Lauget søges herudoverfinansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private

virksom heder, fonde, øvrige foren inger/i nstitutione r og private persone r.

§ 5 Organisation

Stk. 1. Gislinge Lauget s overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af borgerne i Gislinge-

området.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger:

- En bestyrelse på 5 personer
- 2 suppleanter for bestyrelsen
- 1 revisor
- 1 suppleant for revisor

Stk. 3. Valgbar er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i Gislinge lokalområde eller tilknyttet en

bestyrelse i en forening i Gislinge lokalområde.
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Stk. 4. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2år.3 er på valg på de lige år og resten de ulige år.
Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ifebruar måned.
Ordinær generalforsamling kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig
med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via Gislinge Laugets
hjemmeside.
Stk. 3. Forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 6n uge før generalforsamlingen, jfr.
dog § 8, stk. 2.

Sk. 4. lndsendte forslag skal offentliggøres på Gislinge Laugets hjemmeside samt ved opslag i Brugsen
inden Generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte.
Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger bekendtgøres på Gislinge Laugets hjemmeside senest en
måned efter mødets afholdelse.
Stk. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab

4. lndkomne forslag
5. Vale 0fr, § s)
5. Eventuelt

§ 7 Gislinge Laugets bestyrelse

Stk. 1. Gislinge Laugets daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand(skab), næstformand og kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen:

- udarbejder regnskab
- fastsætter selv sin forretningsorden
- kan, gerne på initiativ fra borgere, understøtte eller sammensætte samarbejdsgrupper af

borgere, der kan afuikle aktiviteter, eller virke som ideudviklingsforum for Gislinge Lauget.
Stk. 4. Formanden har tegningsret for Gislinge Lauget.
Stk. 5. Bestyrelsen kan som budgetansvarlig fastsætte max bevilling til arbejdsgrupper og projekter.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kraever et flertal på213 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 21. dage før afholdelse af
generalforsamling.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamli ng

Stk. 1. lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller
hvis mindst 25 borgere skriftligt fremsender anmodning herom til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes online. hvis der er presserende emner på dagsordenen
samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en
vejledning.
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Stk. 2. lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på samme måde som for den
ordinære generalforsamling. De personer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling, skal stille
med forslag til dagsorden. Dagsordenen skal motiveres.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 8 uger efter kravet er rejst.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling har samme betydning som en ordinær generalforsamling
dog kan kun behandles de sager, der hargivet anledning til mødets afholdelse.

§ 10, Møder i Gislinge Lauget

Stk. 1. Gislinge Lauget afholder åbne møder minimum 5 gange om året.
Møder kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget
begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning.
Bestyrelsen er ansvarlig for mddeindkaldelse. lndkaldelsen til møder offentliggøres på Gislinge Laugets
hjemmeside 14 dage før medoplysning om tid, sted og dagsorden.
Stk. 2. Enighed skal tilstræbes, men ellers træffes afgørelse ved simpelt flertal.
Stk. 3. Hver fremmødt borger har en stemme.
Stk. 4. Der føres mødereferat af møderne, som offentliggøres på Gislinge laugets hjemmeside.
Stk. 5. Møderne udstikker retningslinjerne for bes§relsens og arbeidsgruppernes arbejde.
Stk. 5. Max bevilling til arbejdsgrupper og projekter skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.

§ 11 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret for Gislinge Lauget følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet skal godkendes af en foreningsvalgt revisor.

§ 12. Forpligtelser

Stk. 1. Gislinge Laugets bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Laugets forpligtelser.

Stk. 2. Gislinge Laugets medlemmer har ikke krav på nogen del af Laugets formue eller udbytte af nogen

art.

§ 13 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte borgere. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de
fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

I forbindelse med beslutning om opløsning af Gislinge Lauget skal Lauget lave et forslag til udlodning af
Laugets aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Udlodningen skal efterfølgende godkendes af
Holbæk Kommune.
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Foreningen Gislinge Lauget er stiftet den 15.01.2017

Ændringer i § 6, stk. L, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, blev vedtaget på generalforsamlingen d. 10.05.2021
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