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V E D T Æ G T E R 
for  

Vridsløsemagle Bylaug 
 

Navn og hjemsted 
 

§ 1. 
 
Foreningens navn er Vridsløsemagle Bylaug og dens hjemsted er Vridsløsemagle, 2630 Taastrup. 
 

Formål 
 

§ 2. 
 
Bylaugets formål er at varetage beboernes fælles interesser samt at repræsentere disse interesser 
udadtil og over for myndighederne. 
 

Kontingent 
 

§ 3. 
 
Som medlem betragtes enhver husstand i Vridsløsemagle der betaler det af generalforsamlingen 
fastsatte kontingent. 
 
Pensionister kan, ved bestyrelsens foranstaltning, helt eller delvis, fritages for kontingent. 
 

Generalforsamling 
 

§ 4. 
 
Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed og afholdes hvert år den 5. maj. Dagsordenen 
skal mindst indeholde følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Oldermandens beretning                                                                                       
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Aktivitetsplan 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, for 1 år 
9. Eventuelt 

 
Varsling af generalforsamlingen sker mindst 3 uger forud ved skiltning, opslag, elektronisk via 
Bylaugets hjemmeside eller mail, eller via  omdeling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af  medlemmerne 
finder det påkrævet – med en begrundet dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 
senest 4 uger herefter og varsles som ovenfor.  
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Fristen for indkaldelsen kan ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt forkortes til 8 dage. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 
 
Alle myndige fra medlemshusstandene har stemmeret på generalforsamlingen, og har hver en 
stemme ved generalforsamlingen. 
Beslutninger på generalforsamlingerne træffes ved simpelt flertal. Ved vedtægtsændringer kræves der 
dog ¾ flertal. 
 
Opløsning af bylauget kan kun ske hvis mindst halvdelen af medlemshusstandene er repræsenterede 
og ved ¾ flertal blandt de fremmødte. 
 
På en eventuel afsluttende generalforsamling tager forsamlingen stilling til, hvordan overskydende 
midler skal fordeles. 
 
Vridsløsemagle Bylaugs bestyrelse kan være helt eller delvis sammenfaldende  med bestyrelsen for 
Vridsløsemagle Laugshus.  
  
Vridsløsemagle Bylaugs bestyrelse er, sammen med bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus,  
ansvarlig for driften af Laugshuset.  
 

Bestyrelsen 
 

§ 5. 
 
Bylaugets bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges for 2 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 
 
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  
 
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter valget med Oldermand, Kassemester, Videskriver, 
Festkoordinator og Materialeforvalter. 
 
Bylaugets bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden 
 
Bylaugets bestyrelse fører protokol, der er tilgængelig for medlemmerne. 
 
Oldermanden tegner Bylauget over for tredjemand. 
 

Regnskab 
 

§ 6. 
 
Bylaugets regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December. 
Det reviderede regnskab skal senest 21 dage før den ordinære generalforsamling være offentliggjort. 
Offentliggørelsen kan ske enten ved skiltning, opslag, elektronisk via Bylaugets hjemmeside eller mail, 
eller ved omdeling. 
 
 
 
Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen d. 9. December 2009 og ophæver 
alle tidligere vedtægter.  


