
Storvorde-Sejlflod Samråd 
 
 
Vedtægter for Storvorde-Sejlflod Samråd CVR-nr.: 40363173 

Herefter benævnt Samrådet 
 
 
 
§1 Formål 
 
Samrådets formål er at udvikle almennyttige tiltag til gavn for og imellem 
institutioner, klubber, foreninger og borgere, hjemmehørende i Storvorde og 
Sejlflod samt at være talerør til kommunen i dette arbejde. 
 
 
§2 Hjemsted 
 
Storvorde-Sejlflod området. 
 
 
§ 3 Optagelsesbetingelser 
 
Enhver klub, institution eller forening, der geografisk hører hjemme i 
Storvorde/Sejlflod området 
og, som støtter op om samrådets formålsparagraf er medlem når den er 
registreret i samrådet. 
Medlemskab er gratis og kræver blot en registrering med: 
Navn, evt. cvr-nummer, adresse og mailadresse. 
Samt følgende information på kontaktperson: 
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. 
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§4 Generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen er samrådets øverste myndighed. 
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i første kvartal, og er åben for alle. 
Generalforsamlingen indkaldes 14 dage inden afholdelse, på E-mail til 
medlemmer, på 9280.dk og relevante sociale medier. 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på mail til medlemmer senest 6 dage 
før 
generalforsamlingen. 
Disse forslag kan godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte 
stemmeberettigede. 
Hvert medlem af bestyrelsen i Samrådet har 1 (én) stemme, og hvert medlem af 
Samrådet har 1 (én) stemme. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Det meddeles dirigenten før afstemning, hvorledes medlemmet er 
stemmeberettiget. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning om samrådets aktiviteter i det forgangne år. 
4. Det reviderede regnskab og forslag til budget forelægges til godkendelse. 
5. Eventuelt indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelse. 
7. Valg af intern revisor. 
8. Eventuelt. 
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§5 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Bestyrelsen eller mindst 33 % af medlemmerne kan indkalde til en 
ekstraordinær 
generalforsamling efter samme regler som for den ordinære generalforsamling. 
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Forslag til afstemning. 
4. Eventuelt. 
 
 
§6 Bestyrelsen 
 
Alle personer på minimum 18 år, og som vil arbejde for formålet kan stille op til 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan bestå af: 
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1-3 menige 
bestyrelsesmedlemmer, 
dog minimum en formand og en kasserer. 
Bestyrelsen konstituerer sig på dagen umiddelbart efter generalforsamlingen. 
I lige år er næstformand og kasserer på valg, og i ulige år er formand og 
sekretær på valg. 
Alle menige medlemmer er på valg hvert år. 
Bestyrelsen kan selv indsupplere medlemmer efter behov mellem 
generalforsamlinger, og 
eventuelt indsupplerede medlemmer er automatisk ude af bestyrelsen ved 
førstkommende 
generalforsamling. 
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§7 Regnskab og tegningsregler 
 
Samrådet tegnes af formanden samt en af følgende: Næstformand, sekretær eller 
kasserer. 
Der må ikke være familierelation mellem de to underskrivere, ej heller må de 
være fra samme 
husstand. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Alle økonomiske transaktioner op til kr. 2000,- kan godkendes af ethvert 
bestyrelsesmedlem, når 
der inden er sikret dækning for udgiften hos kassereren. 
Beløb over kr. 2000,- kræver underskrifter af to bestyrelsesmedlemmer, dog 
mindst formand eller 
næstformand som den ene. 
Alle bilag til regnskabet underskrives af den/dem der godkender udgiften. 
 
 
§8 Revision 
 
Revisionen finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 
kasseeftersyn kan 
finde sted, når revisionen ønsker det. 
Regnskab skal forsynes med revisionspåtegning af samrådets revision. 
Revisionen holder øje med at samrådets tegningsregler overholdes. 
 
 
§9 Referater 
 
Alle referater fra alle refererede møder i samrådets regi offentliggøres på 
9280.dk. 
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§10 Vedtægtsændringer 
 
Ændringer af vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 
stemmer af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
 
§11 Opløsning 
 
Opløsning af samrådet skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 
stemmer af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Eventuelle overskydende midler deles efter Aalborg Kommunes retningslinjer 
for samråd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revideret på gf. 20. marts 2019 
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