Vedtægter for Den Dynamiske Landsby
§1
Formål.
Det er foreningens formål at følge Vorbasses trivsel og udvikling. Foreningen skal holde øje med mulige
trusler og udfordringer og fremlægger planer for at imødegå disse.
Foreningen skal arbejde for at udvikle landsbyen, som kan omfatte hele 6623-området.
§2
Idegrundlaget.
Arbejdsprocessen skal gerne involvere så mange som muligt. Et samarbejde med andre foreninger, som
også arbejder med Vorbasses trivsel og udvikling, er vigtigt for foreningen. DDL er forpligtet til at bidrage
aktivt til dette samarbejde.
Foreningen skal arbejde for, at gode historier bliver alment kendte.
Den Dynamiske Landsby kan lave udstillinger, holde borgermøder, møder for medlemmer, offentlige møder
og lave andre arrangementer til fremme for landsbyens udvikling.
§3
Medlemskab.
Stk 1.
Som medlem kan optages enhver person, organisation, institution, forening eller anden sammenslutning,
som vil tilslutte sig Den dynamiske landsbys formål og idegrundlag.
Stk. 2
Medlemskab tegnes for perioden 1. januar til 31. december.
Stk. 3
Den løbende kontakt med og information til medlemmerne sker gennem nyhedsbreve på DDL’s
hjemmeside, via breve/mails og på generalforsamlingerne.

§4
Kontingent.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

§5
Økonomi
Den dynamiske landsby finansieres gennem kontingenter og tilskud fra offentlige og private donorer.
§6
Generalforsamlingen
Stk.1
Generalforsamlingen er Den dynamiske landsbys øverste myndighed, hvor hvert medlem repræsenteres
med hver én stemme.

Stk. 2
Deltagelse i generalforsamlingens arbejde og afstemninger kræver personligt fremmøde.
Generalforsamlingens vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 3
Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne deltager i en beslutning, kan bestyrelsen med opsættende
virkning forlange denne forelagt en ekstraordinær generalforsamling. På dette møde kan endelig beslutning
træffes uanset antallet af fremmødte.
Stk. 4
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indbydelse til generalforsamling sker
via mails/breve senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsorden udsendes samtidig.
Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Den dynamiske landsby i hænde senest 2
uger før mødet.
Stk. 6
Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to foreningsrevisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen, så de ikke begge to er på valg
samme år
8. Eventuelt
§7
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller efter skriftlig
begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne.
Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel, senest en uge efter begæringen er
modtaget.
§8
Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af minimum 4 personer, der vælges for to år ad gangen, således at minimum 2 personer
er på valg i år med ulige årstal, og minimum 2 personer er på valg i år med lige årstal.
Udvælgelsen sker første gang ved lodtrækning
Stk. 2
På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Stk. 3
I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers udtræden, erstattes disse med en af to suppleanter, der vælges for et
år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
permanente og midlertidige udvalg, hvor der også kan indgå personer udenfor bestyrelsen.
Stk. 4
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 9.
Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for.
§ 10
Opløsning
Stk. 1
Den dynamiske landsbys opløsning kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen og en derpå følgende
generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
for. Eller på en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte stemmer med almindelig
stemmeflertal.
Stk. 2
I tilfælde af Den dynamiske landsbys opløsning, anvendes foreningens aktiver efter generalforsamlingens
beslutning til fremme af foreningens formål.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2016 med ændring §6 stk. 6, nr. 7 på
generalforsamlingen den 17. januar 2019.

