
 

 

      Sengeløse Bylaug 

      Stiftet 1921 

 

Love for Sengeløse Bylaug 
 

§ 1 

Foreningens navn er Sengeløse Bylaug. 

 

§ 2 

Foreningen må ikke befatte sig med partipolitik. 

 

§ 3 

Foreningens formål er: 

At vække de stedlige beboeres interesse for lokale anliggender i al almindelighed. 

Gennem fællesoptræden og fællesarbejde at søge mindre heldige lokale forhold forbedrede samt at få gennemført nye 

foranstaltninger til fælles gavn for beboerne og for hele områdets udvikling. 

 

§ 4 

Alle indbyggere, der bor i Sengeløse sogn, kan blive medlem af foreningen. Personer, som har bopæl uden for 

Sengeløse sogn, men som har tilknytning til området, kan efter bestyrelsens skøn optages som passive medlemmer (se 

pkt. 7). 

 

§ 5 

Ordinær generalforsamling, hvortil ethvert medlem har adgang, afholdes hvert år i 4. kvartal. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke 

er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

4. Aflæggelse af regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

  

§ 6  

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme frist som den ordinære generalforsamling og kan afholdes så 

ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt. 

                                                                                                                                     



Ekstraordinær generalforsamling skal tillige afholdes såfremt mindst 1/5 af foreningens medlemmer til bestyrelsen 

indgiver skriftlig motiveret begæring herom med angivelse af dagsorden. Kun de punkter, som er angivet i begæringen 

kan behandles og sættes under afstemning på den ekstraordinære generalforsamling. En sådan indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. 

 

§ 7 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedr. behandlingsform og stemmeafgivning. 

Hvert medlemskab giver ret til en stemme. Stemmeretten kan kun udøves af personer med fast bopæl på den adresse, 

som er anført på kvitteringen. Der kan ikke stemmes iflg. fuldmagt. 

Godkendt medlemskab forudsætter, at kontingent er betalt inden generalforsamlingens afholdelse. Passivt medlemskab 

giver ikke stemmeret. 

Afstemning sker ved håndsoprækning, eller – såfremt blot et medlem kræver det – ved skriftlig afstemning. 

Beslutninger træffes normalt ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. For valg af 

bestyrelsesmedlemmer og revisorer inkl., suppleanter samt for ændringer af foreningens love gælder særlige regler (jfr. 

pkt. 8, 9 og 13). 

 

§ 8 

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige årstal er 3 medlemmer på valg og i ulige årstal 

er 2 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. 

Valg af bestyrelse foregår ved håndsoprækning, eller såfremt blot et medlem kræver det – ved skriftlig afstemning. Der 

må højst stemmes på det antal bestyrelsespladser, som er på valg, og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. Ved 

stemmelighed foretages lodtrækning. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde med formand/kvinde, næstformand/kvinde, kasserer og evt. 

sekretær.  

 

§ 9 

På den ordinære generalforsamling vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for i år ad 

gangen efter samme regler, som er gældende for valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 10 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. 

Der afholdes møde så ofte formanden/kvinden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig 

stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

Der tages skriftligt referat af samtlige møder, og referatet godkendes på nærmest efterfølgende møde. 

Over for tredjemand tegnes bestyrelsen af formanden/kvinden og et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af 3 

bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

§ 11 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. 

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves ved regnskabsårets begyndelse. Ingen udgifter må pålignes 

medlemmerne ud over det årlige kontingent. 

 

§ 12 

Ved regnskabsårets udløb udfærdiger kassereren en oversigt over årets indtægter og udgifter samt status pr. 30/9. 

Regnskabet gennemgås af de valgte revisorer, som forvisser sig om, at de anførte aktiver er til stede, hvorefter de 

indgiver deres bemærkninger til bestyrelsen. 

 

 



§ 13 

Ændringer af foreningens love kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt denne er 

indkaldt i overensstemmelse med reglerne herfor. Ændringsforslaget skal være meddelt samtidig med indkaldelsen. 

For at lovændringen kan vedtages, hæves det dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af 

disse stemmer for forslaget. Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles der til en ny 

generalforsamling, som da – uanset de mødendes antal – kan vedtage lovændringen, når 2/3 af de mødte stemmer 

derfor. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Sengeløse forsamlingshus den 13. november 1921. 

Jac. Aagaard. Hans Larsen. Jens P. Larsen. Hans Hansen. Hans P. Jensen. 

 

Ændringen af § 4, § 6, § 10, § 13 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. november 1977 på Sengeløse kro. 

Martin Esbensen. Egon Svendsen. Helge Nielsen. Jørgen Larsen. Peter Schneidelbach. Hagen Larsen. Betty 

Schneidelbach. 

 

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. september 1985 i Fritidshuset i Sengeløse. 

Jørgen Johansen. John Andersen. Frederik Hansen. John Jørgensen. Lars Petersen. Jes Pommer. Annie Ussingkær. 

 

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 2021 på Sengeløse Kro, hvor bl.a. foreningens navn er 

ændret til Sengeløse Bylaug.  

Per Hammel, Kaj Lykke Christensen, Bent Christiansen, Pelle Lagermann Jensen, Eva Haahr  

 

Genoptrykt november 2022. 

 


