
VEDTÆGTER for ODDERKYSTENS FæLLESUDVALG

§1. Odderkystens Fællesudvalg er en sammenslutning af fritidshusgrundejerforeninger,
i Odder Kommune.

§2. Odderkystens Fællesudvalgs hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

§3. Odderkystens Fællesudvalgs formål er at varetage fritidshusgrundejerforeningernes fælles
interesser bl.a. overfor offentlige myndigheder.
Overfor enhver anden, hvis interesser helt eller delvis vil stride imod eller gøre indgreb i fri-
tidshusgrundejerforeningernes rettigheder, kan Odderkystens Fællesudvalg yde lokal
bistand efter den enkelte grundejerforenings anmodning og i det omfang bestyrelsen
bestemmer det.

§4. Enhver fritidshusgrundejerforening i Odder Kommune kan optages som medlem af Odder-
kystens Fællesudvalg.
Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at optage nye medlemsforeninger,
som opfylder vedtægternes medlemskriterier.

§5. Odderkystens Fællesudvalgs øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen består af 2 stemmeberettigede medlemmer fra hver af de tilsluttede
fritidshusgrundejerforeninger.

§6. Til varetagelse af Odderkystens Fællesudvalgs daglige ledelse vælges på den ordinære
generalforsamling en bestyrelse bestående af en formand og en kasserer samt 3-5 menige
bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen i lige år, medens
kassereren og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen i ulige år.
Bestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne imellem sig.

§7. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail
direkte til formanden for hver af de tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis enten et flertal i bestyrelsen bestemmer det,
eller det kræves af mindst 3 af de tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
3. Beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af forslag til budget for det igangværende regnskabsår samt fastsættelse af

kontingent for dette
7. Valg af: a. Formand eller kasserer

b. Bestyrelsesmedlemmer
c. 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen
d. 2 revisorer, der vælges for ét år ad gange

8. Eventuelt








