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Vedtægter for Bryggens Borgerforening 

 

§1 Navn: 

 Foreningens navn er Bryggens Borgerforening 

 
§2 Formål:  

a.  På lokal- og tværpolitisk grundlag at virke for bydelens særlige interesser 
og tillige at skabe det bedst mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. 

 

 I varetagelse af arbejdet over for offentlige myndigheder og andre instanser 
udgør foreningens bestyrelse ISLANDS BRYGGES LOKALRÅD. 

 
 b.  At påvirke indholdet/brugen af Islands Brygges Kulturhus i samarbejde 

med andre foreninger, grupper og organisationer på Bryggen. 
 

§3 Medlemskab: 
a. Som medlem kan optages enhver, der har bopæl på Islands Brygge 

 
b. Som støttende medlem kan optages enhver, som har boet på Islands 

Brygge eller ved sin aktivitet er tilknyttet bydelen, samt enhver med 
interesse for kvarteret. Støttende medlemskab giver ikke stemmeret. 

 
§4 Årsmødet: 

a. Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Det ordinære årsmøde 
afholdes hvert år inden udgang af november måned. 

 

b. Indkaldelse til årsmødet skal ske med 14 dages varsel ved annonce i det 
lokale distriktsblad. 

 
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 30. september. 
 

Stemmeret har medlemmer med bopæl på Islands Brygge og som har 
betalt årets kontingent senest den 30. september. 

 
c. Ekstra årsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen 

kræver det, eller 75 medlemmer skriftligt begærer det, og da med 
angivelse af det, der ønskes behandlet. Det kontrolleres ved navneopråb, at 

underskriverne af begæringen er tilstede ved mødet. 
 

d.  Indkaldelse til ekstra årsmøde med angivelse af dagsorden, sker som 

indkaldelse til ordinært årsmøde. 
 

§5 Bestyrelse: 
a. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og fire 

repræsentanter.  
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Desuden vælges 4 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.  
 

Valgperioden er 2 år.  
 

Formanden, sekretæren, 2 repræsentanter, 2 suppleanter, 1 revisor og en 
revisorsuppleant vælges i de ulige årstal.  

 
Næstformand, kasserer, 2 repræsentanter, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 

revisorsuppleant vælges i de lige årstal. 
 

b. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og skal føre protokol 
over sine beslutninger. 

 
c. Bestyrelsen nedsætter udvalg for de aktiviteter, der er behov for og kan 

til disse inddrage medlemmer udenfor bestyrelsen. 

 
§6 Økonomi: 

a. Kassereren modtager kontingent og fører regnskab over indtægter og 
udgifter. Pengene skal indsættes i et solidt pengeinstitut. 

 
b. Der udarbejdes et budget for det kommende år, som forelægges 

årsmødet. 
 

c. Kassereren kan betale budgetterede eller aftalte omkostninger op til kr. 
1.000 uden ekstra godkendelse. Større beløb kræver formandens eller 

næstformandens godkendelse. Ved større beløb indhenter kassereren 
formandens eller næstformandens godkendelse inden betaling. 

 
d. Bestyrelsen kan kun disponere over beløb indtil kr. 20.000 udover 

budgettet. Skal der disponeres over mere, kræver det indkaldelse til 

ekstraordinært årsmøde. 
 

d. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. 
 

e. Regnskabet godkendes af bestyrelsen.  
 

f. Det godkendte og reviderede regnskab godkendes efterfølgende på det 
ordinære årsmøde. 

 
§7 Revision: 

 Revisionen af regnskabet foretages af de valgte revisorer, som skal 
gennemgå bilag og kontrollere, at de er i overensstemmelse med de af 

bestyrelsen vedtagne bevillinger.  
 

 Årsregnskabet skal, når rigtigheden er konstateret, påtegnes af revisorerne. 

 
§8 Kontingent: 

 Kontingent fastsættes af årsmødet. 
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§9 Vedtægtsændringer: 

 Medlemsforslag til ændring af vedtægterne skal indsendes til bestyrelsen 
senest 30. september.  

 
 Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles medlemmerne før årsmødet 

ved mødets indkaldelse. 
 

§10 Foreningens ophævelse: 
a. Efter opfyldelse af de i §2 nævnte formål vil midler, der er tilstede ved 

foreningens ophævelse, blive anvendt til lokale sociale institutioner. 

 
b. Beslutning om foreningens ophør kræver mindst 2/3 af de fremmødte 

medlemmers stemmer, dog mindst 25% af medlemstallet. 
 

 
 
Vedtaget på det ordinære årsmøde xx. november 2019. 

 

 

Markeringer 

 

op til kr. 1.000  = Slettes 

 

Ved større beløb = Nyt forslag 


