VEDTÆGTER FOR ARRESØGRUPPEN
Navn og hjemsted
§ 1.1 Gruppens navn er "Arresøgruppen".
1.2 Gruppens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse.
Område og medlemmer
§ 2.1 Arresøgruppen kan som medlem optage enhver grundejerforening (eller anden
sammenslutning af grundejere) for helårs- eller sommerhuse i Gribskov, Halsnæs og Hillerød
kommuner, såfremt foreningens område grænser ned til eller er beliggende i nærheden af Arresø.
2.2 Optagelse godkendes af bestyrelsen.
Formål
§ 3 Gruppens formål er at fremme sager vedrørende Arresø af fælles interesse for ejere af
sommerhuse eller helårsboliger omkring Arresø. Det sker bl.a. gennem deltagelse i det af
Naturstyrelsen nedsatte Brugerråd for Arresø.
Delegeretmøde
§ 4.1 Delegeretmødet er Gruppens højeste myndighed. På delegeretmøder har hver forening to
stemmer, repræsenteret ved to fremmødte personer.
4.2 Ethvert lovligt indvarslet delegeretmøde er beslutningsdygtigt, med simpelt flertal, uanset de
fremmødtes antal.
Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for den/de foreslåede ændringer.
På et delegeretmøde kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
4.3 Ordinært delegeretmøde skal afholdes hvert år i tiden mellem 1. maj og 30. juni.
4.4 Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 3 ugers varsel på Gruppens
hjemmeside, samt ved email til foreningernes formænd og andre af foreningerne tilmeldte
kontaktpersoner, bilagt dagsorden, revideret regnskab, budget og eventuelle forslag til behandling
på mødet.
4.5 Forslag, der ønskes behandlet på ordinært delegeretmøde, skal være formanden for Gruppen i
hænde senest den 1. april.
4.6 Ordinært delegeretmøde gennemføres med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning om bestyrelsens arbejde
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af budget, herunder kontingent
Valg jf. 4.7
Eventuelt

4.7 Valg gælder for to år.
Bestyrelsen skal bestå af to medlemmer fra hver af de tre kommuner.
Lige år vælges en person fra hver kommune.
Ulige år vælges en person fra hver kommune samt en revisor og en revisorsuppleant.
4.8 Referat af et ordinært delegeretmøde bekendtgøres på Gruppens hjemmeside og sendes snarest
efter mødet til foreningernes formænd og kontaktpersoner.
Ekstraordinært delegeretmøde

§ 5.1 Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når tre
foreninger skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af emnet, der ønskes behandlet.
5.2 Med hensyn til indkaldelse til, stemmeafgivning på og referat af ekstraordinært delegeretmøde
følges reglerne i 4.2, 4.4 og 4.8.
Bestyrelsen
§ 6.1 Gruppen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Valgbar er enhver, der opstilles af en af de
tilsluttede foreninger.
6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
internetansvarlig.
6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
6.4 Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.
6.5 Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en repræsentant til Naturstyrelsens Brugerråd for
Arresø.
6.6 Ønsker en forening Gruppens støtte i en kompliceret eller principiel sag, kan bestyrelsen
supplere sig med en repræsentant for denne forening, men uden stemmeret, indtil sagen er løst eller
på anden måde afgjort.
Foreningens midler
§ 7.1 Gruppen tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren.
7.2 Gruppens regnskabsår er kalenderåret.
7.3 Kontingentet for det følgende år fastsættes på det ordinære delegeretmøde. Kontingentet skal
dække Gruppens udgifter til drift af hjemmeside og kommunikation.
7.4 Foreningerne indbetaler kontingent til Gruppen senest 1. september.
Orienteringsmøder
§ 8.1 Forud for møder i Brugerråd for Arresø eller efter behov indkaldes der til orienteringsmøde
efter reglerne for delegeretmøde jf. § 4.
8.2 Orienteringsmødet kan fastlægge bundne mandater for Gruppens repræsentant i Brugerrådet.
Ved afstemninger følges reglerne i § 4.
Andre bestemmelser
§ 9.1 Foreningerne holder bestyrelsen underrettet om sager, som må være af interesse for Gruppen.
9.2 Udmeldelse af Gruppen kan kun ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. januar.
9.3 Hvis en forening bevidst modarbejder Gruppens interesser, eller hvis en forening trods påkrav
ikke betaler sit kontingent, kan den pågældende forening ekskluderes af Gruppen. Beslutning herom
kan kun træffes på et delegeretmøde.
Vedtaget på delegeretmødet den 31/1 - 2011
.

med ikrafttræden pr. 1/2 - 2011

