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Borgerforeningen Mols   

Distriktsråd for Mols og Helgenæs 

Vedtægter 

§1. Navn og Hjemsted 

 
       1.1. Foreningens navn er ”Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs”. 
       1.2. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.  
       1.3. Foreningens primære virkeområde er Molsskolens skoledistrikt. 
 

§2. Formål 
 
       2.1. Foreningens formål er som paraplyorganisation at varetage fælles interesser for Mols og Helgenæs. 
               Foreningen skal - i tæt samarbejde med eksisterende foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og   
               borgere - sikre en god udvikling på lokalbefolkningens præmisser.  
       2.2. Foreningen vil fremme nærdemokratiet og understøtte eksisterende kræfter og organisationer,   
               som det stærke bindeled mellem parterne og Syddjurs kommune. Som distriktsråd er foreningen 
               lokalområdets talerør og stemme overfor byrådet samt administrationen i Syddjurs kommune. 
       2.3. Foreningen skal have ”fingeren på pulsen” og være aktiv i den offentlige debat om lokale  
               problemstillinger og udviklingsmuligheder. 
 

§3. Organisation og sammensætning 

 
3.1. Medlemmer 

        3.1.1. Alle bosiddende på Mols og Helgenæs kan være medlemmer. 
        3.1.2. Virksomheder, institutioner og foreninger kan tegne foreningsmedlemsskab. 
        3.1.3. Sommerhusfolket kan tegne personligt medlemskab. 
        3.1.4. Kontingent indstilles af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. 
 

3.2. Generalforsamling 
        3.2.1. Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 
        3.2.2. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar/februar måned. 
        3.2.3. Den ordinære generalforsamling varsles med mindst 14 dage. 
        3.2.4. Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde  
                    mindst 7 dage før generalforsamlingen.  
        3.2.5. Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens årsberetning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Fastsættelse af årligt kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 

         3.2.6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer. 
         3.2.7. Hvert medlemsskab har én stemme. 
         3.2.8. Der kan opstilles ved fuldmagt, men ikke stemmes ved fuldmagt. 
         3.2.9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske fra en enig bestyrelse eller 25 
                     medlemmer med motiveret dagsorden. 
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