
Vedtægter for foreningen ”Landsbypedelordningen” 

§ 1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Landsbypedelordningen. 
Dens hjemsted er Lørslev, 9800 Hjørring. 
 
§ 2. Foreningens formål 
Foreningens formål er, gennem indgåelse af en udlånsaftale med Hjørring 
Kommune som arbejdsgiver, at beskæftige en eller flere kommunalt ansatte 
medarbejdere med opgaver, der kan understøtte foreningslivet og andre 
almennyttige formål, samt at være bindeled mellem Hjørring Kommune og 
de(n) ansatte landsbypedel(ler) under ”Landsbypedelordningen” i de 
lokalområder, der huser organisationer, som er medlem af foreningen.  
Desuden skal foreningen Landsbypedelordningen forestå koordineringen af 
landsbypedellens opgaver. 
 
 
§ 3. Medlemsforhold 
Stk. 1. Som medlemmer kan optages organisationer samt selvejende 
institutioner indenfor Landsbypedelordningens virkeområde. Ved indmeldelse 
betales et gebyr, hvis størrelse baseres på et estimat af organisationens 
timeforbrug hos Landsbypedelordningen samt et fast grundbeløb, der 
fastlægges af generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 7 og § 7, stk. 3. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen godkender alle anmodninger om optagelse. Evt. afslag kan 
indbringes for generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Den organisation, et bestyrelsesmedlem repræsenterer, kan melde sig 
ud af Landsbypedelordningen. Medlemsorganisationerne kan melde sig ud af 
Landsbypedelordningen sig med 6 måneders varsel. Til gyldig udmeldelse 
kræves, at den pågældende organisation har betalt alle skyldige bidrag. Ved 
udmeldelse tilbagebetales indmeldelsesgebyr eller anden andel i foreningens 
værdier ikke.  
 
Stk. 4. Hvis de økonomiske forpligtelser ikke overholdes, kan de enkelte 
medlemmer udelukkes. Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes på 
generalforsamling med 2/3 flertal. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at optage nye medlemmer i 
Landsbypedelordningen. Nye medlemmer betaler uanset optagelsestidspunktet 
fuldt årskontingent for det år, hvori de optages. 
  
§ 4. Generalforsamlingen  
Stk. 1. Landsbypedelordningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen afholdes i januar måned og varsles pr. e-mail til de enkelte 
medlemmer mindst 14 dage før afholdelsen.  

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.  

Stk. 3. Alle med tilknytning til medlemsorganisationerne har ret til at deltage på 
generalforsamlingen, har stemmeret og taleret og er valgbare til bestyrelsen. 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal 
(over halvdelen). Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske. Dog skal der 



ved ændring af vedtægter være fremmødt mindst 2/3 af foreningens 
medlemmer.  

Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.  

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i 
bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne finder det nødvendigt og stiller 
skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er 
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære 
generalforsamling. 

Stk. 7. Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende 
dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af regnskab samt budget 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse samt personlige suppleanter (stedfortrædere) 
6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 
 
stk. 8. Alle valg gælder en periode på 2 år; dog vælges halvdelen for en 
periode på 1 år det første år, så valgperioderne herefter forskydes. 
 
§ 5. Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen er landsbypedelordningens daglige ledelse og dens 
højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 5 personlige suppleanter 
(stedfortrædere), som alle er valgt for 1 år ad gangen. Dette foregår ved valg 
på generalforsamlingen 
 
Stk. 3. Ved valg til bestyrelsen tilsigtes, at samtlige lokalområder indenfor 
Landsbypedelordningens virkeområde repræsenteres ved en plads i 
bestyrelsen. 
 
St. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer 
og sekretær. 
 
Stk. 5. Beslutninger træffes med almindeligt flertal, medmindre andet 
fremgår. 

Stk. 6. Formanden eller - i dennes fravær – næstformanden forestår 
foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.  

§ 6. Tegningsret 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved væsentlige økonomiske 
dispositioner af bestyrelsen i fællesskab.  



Ved økonomiske dispositioner, der kan påføre foreningen udgifter ud over 
20.000 kr. tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 

§ 7. Økonomi 
Stk. 1. Bestyrelsen disponerer over foreningens eventuelle økonomiske 
midler indenfor de af generalforsamlingen udstukne retningslinjer. 
 
Stk. 2. Foreningens udgiftsforpligtelser omfatter:  

• Omkostninger vedr. anskaffelse af nødvendige redskaber til 
landsbypedellen. Anskaffelser besluttes af bestyrelsen og skal 
godkendes af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.  

• Omkostninger vedr. kontorhold samt bestyrelsesmøder. 
 
Stk. 3. Ved indmeldelse indbetales der et indmeldelsesgebyr pr. medlem, så 
ordningen har en startkapital.  
 
Generalforsamlingen fastsætter en fordelingsnøgle til beregning af 
indmeldelsesgebyr og kontingent. Fordelingsnøglen baseres på den enkelte 
medlemsorganisations estimerede forbrug af landsbypedellens arbejdstimer.  
 
Kassereren udregner bidragets størrelse med udgangspunkt i 
fordelingsnøglen og sørger for opkrævning samt regulering, når 
årsregnskabet gøres op.  
 
  
Stk. 4. Landsbypedelordningens medlemsorganisationer hæfter ikke for 
foreningens økonomiske forpligtelser. 

§ 8. Regnskab 
Stk. 1 Det påhviler foreningens kasserer at føre et fyldestgørende regnskab. 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.  

Stk. 2 Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges 1 gang om året på 
den ordinære årlige generalforsamling. 

§ 9 Ikrafttræden og ændringer 
Stk. 1 Vedtægterne skal vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer. 

Stk. 2 Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling med mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. Vedtagne vedtægtsændringer skal sendes til 
Hjørring Kommune til godkendelse. 

Stk. 3. Eventuel opløsning af foreningen skal vedtages af 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger og hver gang med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. Møderne skal holdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum. 
Beslutning om opløsning af Landsbypedelordningen skal straks efter 
generalforsamlingen meddeles Hjørring Kommune. 

Stk. 4. Ved ophør af Landsbypedelordningen udbetales evt. resterende 
kapital til de tilbageværende medlemsorganisationer. 

                                               

  


