Vedtægter for Bisserup Byting
§1
Alle personer med fast bopæl i Bisserup betragtes som medlemmer af Bisserup Byting, i det følgende kaldet Bytinget. Til dagligt
varetages opgaver for Bytinget af et arbejdsudvalg, i det følgende kaldet AU, på mindst 8 og højest 12 medlemmer, der er valgt på
den ordinære generalforsamling.
§2
Bytingets AU fungerer som lokalråd for Bisserup.
Formålet er:
- At virke til gavn og glæde for borgerne i Bisserup
- At være bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne
- At arbejde for at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver
- At sørge for en løbende orientering af byens borgere
- At varetage de økonomiske forpligtelser for Bisserups frivillige brandberedskab
§3
Generalforsamlingen er Bytingets højeste myndighed.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Beretning
d. Fremlæggelse af regnskab og budget
e. Fremtidig virksomhed
f. Indkomne forslag
g. Nedsættelse af stemmeudvalg
h. Valg af medlemmer til Bytingets AU. Medlemmer vælges for 2 år og kan modtage genvalg
i. Valg af 2 revisorer + en revisorsuppleant
j. Eventuelt
§6
Alle afgørelser på den ordinære generalforsamling afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed kan sagen tages
op på en efterfølgende generalforsamling.
§7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis minimum 3 medlemmer af Bytingets AU finder det fornødent, eller hvis 20
medlemmer af Bytinget kræver det.
§8
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden og
oplysning om årsagen til den ekstraordinære generalforsamling.
§9
Bytingets AU kan nedsætte underudvalg – også udenfor AU – til varetagelse af særlige opgaver.
§10
Bytingets AU konstituerer sig efter hvert valg, og træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal – dog skal to tredjedele af
udvalgets medlemmer være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt.
§11
Vedtægtsændringer eller opløsning af Bytinget kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst to
tredjedele af de fremmødte stemmer for dette. I tilfælde af opløsning skal Bytingets aktiver anvendes til almennyttige formål.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 2019.

