
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDERINGER.

På sit forretningsudvalgsmøde d. 22.02. 2021 har forretningsudvalget vedtaget at fremsætte 
følgende ændringsforslag af Fællesrådets vedtægter -   § 3 og § 10  - til repræsentantskabet.

§ 3 Medlemskab.

Nuværende formulering:

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm. Der er
hjemmehørende i området defineret i § 1, og hvis virksomhed falder inden for Viby 
Fællesråds formål.

Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, 
hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Afgøresen skal dog forelægges til endelig 
godkendelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Ny formulering:

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm.  eller 
privatperson, der er hjemmehørende i området defineret i § 1, og hvis virksomhed  eller 
bopæl falder inden for Viby Fællesråds formål defineret i § 2.

Anmodning om medlemskab skal sendes til forretningsudvalget, der træffer bestemmelse om, 
hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Afgørelsen skal dog forelægges til endelig 
godkendelse på det førstkommende repræsentantskabs møde.

§ 10 Kontingent.

Nuværende formulering:

Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmøde.
Kontingentet, der gælder det år, som repræsentantskabet afholdes, skal være indbetalt senest 
d. 1. april samme år.

Et medlem der er i kontingentrestance, mister sin stemmeret og retten til at have en 
repræsentant i forretningsudvalget, men forbliver medlem indtil næste 
repræsentantskabsmøde. Er der ikke på dagen for repræsentantskabsmøde sket indbetaling 
af kontingent, betragtes vedkommendes medlemskab som ophørt.

Ny formulering:

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet.
Der fastsættet et kontingent for foreninger mm. og et kontingent for enkelt personer.
Kontingentet gælder det år, som repræsentantskabsmødet afholdes i, skal være indbetalt 
senest 1. april samme år.



Et medlem der er i kontingentrestance mister sin stemmeret og retten til at have en 
repræsentant i forretningsudvalget  eller for enkeltpersoner at sidde i 
forretningsudvalget, men forbliver medlem indtil næste repræsentantskabsmøde. Er der 
ikke på dagen for repræsentantskabsmødet sket indbetaling af kontingent, betragtes 
foreningens, institutionens, skolens, erhvervsorganisationens mm. eller 
privatpersonens medlemskab som ophørt.
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