Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Bisserup Byting
DEN 9. SEPTEMBER 2021 KL. 19 I BISSERUP FORSAMLINGSHUS
Begrundelse:
Bytingets arbejdsudvalg ønsker nedenstående forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til vedtægtsændringer
Ny §1
Alle personer med helårs-, flex- eller sommerbolig i Bisserup betragtes som medlemmer af
Bisserup Byting, i det følgende kaldet Bytinget. Til dagligt varetages opgaver for Bytinget af et
arbejds
generalforsamling.
Begrundelse Ordene ”fast bopæl” bør erstattes af helårs-, flex- eller sommerbolig idet de, der bor i
sommerhus eller flexbolig kan være lige så engagerede i Bisserups forhold som fastboende.
Endelig kan håndhævelse af paragraffen om ”fast bopæl” være vanskelig fx ved årsmødet, det er
ikke ønskeligt med kontrol ved indgangsdøren.
I Slagelse Kommunes standardvedtægter § 1 stk. 2 for Lokalråd står: Lokalrådet har til formål at
tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Der står ikke noget
om at borgene skal have fast bopæl i området.
NY §2
Bytingets arbejdsudvalg fungerer som Lokalrådet for Bisserup og arbejder for:

Begrundelse
1. Forkortelsen AU skal kun benyttes internt i arbejdsudvalget og ikke i Bytingets vedtægter,
som derfor opdateres i alle §§.
2. Ordlyden ’som lokalråd for Bisserup’ erstattes af: som ’Lokalrådet for Bisserup’ for at
tydeliggøre at her er tale om et lokalråd.
3. Ordlyden ”Formålet er” erstattes af ”Arbejdsudvalget arbejder for”

NY §4

i første kvartal og indkaldes med mindst 14
.

Begrundelse
1. Bytingets ordinære generalforsamling ligger jf. de nuværende vedtægters § 4 i november
måned. Konsekvensen er, at Bytingets regnskabsår går fra den 1. november til den 31.
oktober. Dette er upraktisk af følgende grunde:
2. Kalenderåret er normalen og Bank og Mobilepay laver årsopgørelser, som indgår i
Bytingets årsregnskab
3. Det er hensigtsmæssigt, at de valgte medlemmer af Bytingets arbejdsudvalg kan være med
til at slutte årets arrangementer: Julecafe, Juletræstænding og Solhverv, ligesom det er
hensigtsmæssigt, at det nye arbejdsudvalg starter på et friskt år
4. Endelig vil det vil give mening i formidlingen af årsregnskabet til Bytingets medlemmer, at
regnskabet løber fra den 1. januar til den 31. december

NY §5 h. Valg af medlemmer til Bytingets arbejdsudvalg. Borgere, der er fastboende i Bisse
.
Begrundelse I Slagelse Kommunes standardvedtægter for Lokalråd §2. stk. 2. står der, at borgere,
der er fastboende, kan lade sig opstille til lokalrådet og vi synes, det giver mening at
arbejdsudvalgets medlemmer har fast bopæl i Bisserup.

NY §10 By
dvalgs medlemmer konstituerer sig efter hvert valg. Bytingets kasserer
og Bytingets interne kontaktperson er tegningsberettigede.
Arbejdsudvalget træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal - dog skal to tredjedele af
udvalgets medlemmer være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt.
Begrundelse for ændringen
Af Bytingets nuværende vedtægter §10 fremgår det kun, at arbejdsudvalget konstituerer sig efter
hvert valg, uden at der er nævnt nogen tegningsberettigede. Sparekassen Sjælland kræver ID på
alle medlemmer, hvis ikke der eksplicit står i vedtægterne, hvem der er tegningsberettigede.
Evt.

