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§ 1. Navn og hjemsted: 

Landsbylaugets navn er Landsbylauget - Fløng Sogn (herefter kaldet Landsbylauget), og hjemsted 
er Fløng Sogn, beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Landsbylaugets adresse er formandens. 

§ 2. Formål: 

Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets område understøttes af en bæredygtig 
byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det miljø og den kultur - herunder det serviceniveau 
- der findes i området, samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse 
interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.  
 
Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune angående forhold der 
har - eller kan tænkes at få - betydning for området, herunder i størst muligt omfang at blive hørt – 
og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf.  

§ 3. Medlemsforhold: 

Som stemmeberettigede medlemmer kan optages alle husstande med adresse i Landsbylaugets 
område. Hver husstand har én og kun én stemme.  
 
Som ikke-stemmeberettigede medlemmer kan optages personer, erhvervsdrivende og foreninger 
med tilknytning til området. Ikke-stemmeberettigede medlemmer har alene taleret på 
generalforsamlingen.  
 
Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller via internettet med angivelse af 
nødvendige personlige oplysninger til sikring af identifikation af medlemmet og samt kontakt-
oplysninger. Indmeldelsen er alene gyldig når det fastsatte kontingent er indbetalt til 
Landsbylauget, ligesom kun medlemmer der har indbetalt årets kontingent har stemmeret 
respektive taleret på generalforsamlingen.  
 
Det påhviler medlemmer selv at holde sig orienteret om Landsbylaugets virke gennem lokalpresse, 
opslag i området, ved tilmelding til e-mail lister eller via internettet. Det kan ikke forventes at der 
bliver udsendt/omdelt informationer af nogen art fra Landsbylauget. 
 
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, uden tilbagebetaling af evt. 
indbetalt kontingent. Udmeldelse sker automatisk hvis kontingent ikke bliver indbetalt rettidigt.  

§ 4 Bestyrelse: 

Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på max. 7 medlemmer og op til 2 
suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Kun én myndig person pr. stemmeberettiget husstand 
er opstillingsberettiget til bestyrelsen.  
 
Valg af formanden – for 2 år ad gangen - sker ved direkte valg på generalforsamlingen, første gang 
i år 2011. I stiftelsesåret konstituerer bestyrelsen sig selv.  
 
Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer sker på den ordinære generalforsamling med henholdsvis 3 
bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.  
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Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen ved at vælger sin formand, 
næstformand, kasserer og evt. sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for 
bestyrelsens daglige arbejde, og den kan nedsætte udvalg, herunder benytte ekstern rådgivning og 
kontaktpersoner efter behov. Bestyrelsen kan udpege eller indstille kontaktpersoner som 
repræsentant for Landsbylauget i eksterne organisationer.  
 
Bestyrelsen varetager Landsbylaugets tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen 
særligt at føre tilsyn med Landsbylaugets formue og dens forvaltning. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer 
kræver det, dog minimum 4 gange årligt.  
 
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som forelægges til godkendelse for bestyrelsen 
på næstfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 
mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 

§ 5 Generalforsamling; 

Generalforsamlingen er Landsbylaugets højeste myndighed. 
 
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert stemmeberettiget husstand har 
én stemme.  
 
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen 
eller en stemmeberettiget husstand. Hver stemmeberettiget husstand kan kun stemme for sig selv 
og én fuldmagt. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april-maj måned og indkaldes ved opslag i 
lokalområdet, via e-mail lister eller via internettet senest 14 dage inden afholdelsen. 
 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være 
formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 
1/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter forslag herom. 
 
Der indkaldes med 8 dages varsel og senest 30 dage efter, forslaget er blevet fremsat. 
 
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formandens beretning til godkendelse. 
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4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt fremlæggelse 
af budget til godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er på valg. 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt 

§ 6 Regnskab og formue: 

Landsbylaugets regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den 
generalforsamlingsvalgte revisor, som ikke samtidigt kan være bestyrelsesmedlem. 
 
Kassereren fører regnskab over samtlige Landsbylaugets indtægter og udgifter og udarbejder 
Landsbylaugets årsregnskab resultatopgørelse, balance og budget.  
 
Landsbylaugets midler, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal 
anbringes på betryggende vis i anerkendt pengeinstitut. 

§ 7 Tegning og hæftelse: 

Landsbylauget forpligtes udadtil i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning ved underskrift af 
formanden eller næstformanden i forening med kassereren. 
 
Medlemmerne har ingen andel i Landsbylaugets formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for 
Landsbylaugets gæld eller underskud. Optagelse af gæld, udover hvad almindelig drift 
nødvendiggør i form af f.eks. leverandørkredit, kræver vedtagelse på generalforsamling.  

§ 8 Vedtægtsændringer: 

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de 
afgivne stemmer, og mindst halvdelen af Landsbylaugets medlemmer skal være deltagere i 
generalforsamlingen. 
 
Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
har vedtaget ændringsforslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 
senest efter 4 uger. Den ekstraordinære generalforsamling kan herefter endelig vedtage ændringen 
ved almindelig stemmeflerhed. 

§ 9 Opløsning: 

Beslutning om opløsning af Landsbylauget kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende 
for vedtægtsændringer. 
 
Ved opløsning overdrages Landsbylaugets eventuelle formue, efter generalforsamlingens 
beslutning, til en forening eller organisation, der driver sportslig eller kulturel virksomhed i 
Landsbylaugets område, eller til en almindelig anerkendt velgørende organisation.  
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2010. 
 
Kopi af Landsbylaugets vedtægter tilsendes Høje-Taastrup Kommune til orientering.  
 
Den valgte bestyrelses underskrifter,  
 
Fløng, den    7  /  6    - 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


