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Vedtægter for

§ 1.

Foreningens navn er: Jersie Landsbylaug.
§2
Bylaugets formål er at bevare landsbymiljøet, støtte sammenhold,
lokale næringsdrivende, fremme kommunikationen og varetage
landsbyens kontakt til Solrød Kommune. Bylauget skal ligeledes
arbejde for at lokalhistorien ikke skal blive glemt, samt arbejde
for
Bedst mulig trivsel i Jersie Landsby.
§ 3.
I Jersie Landsbylaug optages som medlem enhver husstand som
er beliggende i Jersie Sogn vest for motorvejen. Ønsker husstande
udenfor ovennævnte område at indmelde sig i Landsbylauget, kan
medlemskab tegnes pr. husstand. Kontingentet opkræves en gang
årligt, og er gældende for kalenderår, der er indbetalt.
Kontingentet udløber altid 31. – 12.
§ 4.
Bystævnet (Generalforsamlingen) er Landsbylaugets øverste
myndighed.

Jersie
Landsbylaug

§ 5.
Afstemninger på bystævnet afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Undtaget dog vedtægtsændringer og nedlæggelse af Landsbylauget. En husstand har en stemme. Afstemning foregår ved
håndsoprækning, Dog skal skriftlig afstemning fortages, hvis blot
et tilstedeværende medlem forlanger dette.
§6
Til ledelse af Landsbylauget vælges på bystævnet en
laugsbestyrelse på 7 personer, der konstituerer sig, og indenfor 2
uger vælger 1 oldermand, 1 viceolderman, 1 skriverkarl, 1
skatmester, samt 3 bymænd. Desuden vælges 1 revisor og
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2 suppleanter. Alle vælges for 2 år. Valgbare er alle, der er
beboere i en medlemshusstand. Opstillere kan vælges ved
fremmøde,eller ved skriftlig tilsagn. 3 bylaugsmedlemmer er på
valg i ulige år, og 4 på lige år.
§ 7.
Såfremt bestyrelsesmedlemmer afgår i perioden, indkaldes en
suppleant.
§ 8.
Landsbylauget er berettiget til at nedsætte relevante
arbejdsgrupper og udvalg, eksempelvis bladgruppe, sportsgruppe,
diletant og festudvalg.
§ 9.
Bystævnet skal indkaldes hvert år inden udgangen af februar. Der
Skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bystævnet skal
minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Oldermanden aflægger beretning.
Skatmesteren aflægger regnskab.
Indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af bylaug.
Valg suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

§ 10.
Ekstraordinært bystævne kan indkaldes, hvis bylauget ønsker det.
Ekstraordinært bystævne skal indkaldes, såfremt det skriftlig
begæres af mindst 10% af husstandene. I begge tilfælde indkaldes
med mindst 21 dages varsel. Ekstraordinært bystævne skal
afholdes senest 4 uger efter krav herom.
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§ 11.
Forslag, der ønskes behandles på bystævnet, skal afleveres
skriftlig til et medlem af bestyrelsen, senest 7 dage inden
bystævnet.
§ 12.
Bylaugets vedtægter kan kun ændres på det årlige ordinære bystævne. Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i dagsordenen.
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres ved flertal på mindst
3/4 af de fremmødte.
§ 13.
Landsbylauget kan kun besluttes nedlagt med et flertal på 3/4 af
husstandsmedlemmerne, der er repræsenteret ved afstemningen.
Anvendelse af eventuelle aktiver afgøres af Landsbylauget.
Aktiver skal dog anvendes til kulturelle formål i Jersie Landsby.
Ændringer vedtaget på bystævnet 3 februar 2009

