
Vedtægter for Slotsfruens Bilaug i Brønshøj-Husums lokalområde 

§1 Navn:  

• Slotsfruens Bilaug  

• Stiftet d. 20. september 2016 

§2 Formål:  

• Slotsfruens Bilaugs formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i 

grundejerforeningen Slotsfruens Vænge og derigennem virke for biavlens udbredelse og fremme af 

den biologiske mangfoldighed i området.  

• Slotsfruens Bilaug vil tilstræbe at være initiativtager til lokale offentlige aktiviteter, som fremmer 

kendskabet til og forståelsen for nødvendigheden af biavl. Slotsfruens Bilaug er tilsluttet 

Københavns Amts Biavlerforening.  

• Slotsfruens Bilaug vil fremme det sociale fællesskab i grundejerforeningen Slotsfruens Vænge 

§3 Medlemskab:  

• Enhver, der har relation til grundejerforeningen og har interesse for foreningens formål - og som 

deltager aktivt i opnåelse af disse - kan være medlem af foreningen.  

§4 Eksklusion:  

• Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder Slotsfruens Bilaug eller biavlens interesser, kan 

af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.  

• Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.  

§5: Generalforsamling:  

• Stk. 1. Afholdelse: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af 

april måned. 

Regnskabsåret går fra 1.05 til 30.04  

• Stk. 2. Stemmeret:  

Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.  

• Stk. 3. Indkaldelse:  

Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før dens afholdelse, med foreløbig dagsorden. Den 

endelige dagsorden med indkomne forslag udsendes 7 dage før.  

• Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling:  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¾ af 

medlemmerne forlanger det. Generalforsamling afholdes senest 14 dage efter med 7 dages varsel.  

• Stk. 5 Dagsorden: 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning 



3. Fremlæggelse af regnskab  

4. Forslag fra medlemmerne  

5. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent fastsættelse  

6. Valg af bestyrelse  

7. Valg af revisor  

8. Evt.  

• Stk. 6. Afstemninger:  

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer og opløsning, 

som afgøres af 2/3 af de fremmødte. Afstemninger afholdes skriftlige, blot ét af de tilstedeværende 

medlemmer forlanger det.  

• Stk.7. Medlemskab af Københavns Amts Biavlerforening:  

Formanden har den direkte kontakt til Danmarks Biavlerforening. Kasseren har ansvaret for det 

økonomiske mellemværende mellem Københavns Amts Biavlerforening og Slotsfruens Bilaug. 

Medlemsskabet af KABF og DBF relaterer til enhver tid til foreningen Slotsfruens Bilaug, herunder 

også ejerskabet af kontrol nr. fra DBA. 

• Stk. 8. Forslag:  

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

§6 Bestyrelsen: 

• Stk. 1. Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf der er en formand, en kasserer og et bestyrelses-

medlem. Formanden vælges for 2 år i lige år og kasseren og bestyrelsesmedlemmet vælges 

ligeledes for 2 år, men i ulige år. Der vælges 2 suppleanter og 1 bilagskontrollør. Suppleanter 

vælges for 1 år. Bilagskontrollør vælges hver 2. år i lige år.  

• Stk. 2. Møder:  

Alle medlemmer vælges ved den stiftende generalforsamling 20. september 2016. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang om året. Ethvert bestyrelsesmedlem 

har ret til at indkalde til bestyrelsesmøde.  

• Stk. 3. Beslutningsdygtighed ved bestyrelsesmøder:  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

§7 Opløsning: 

• Stk. 1. Slotsfruens Bilaug kan opløses, når det med mere end 2/3 af de afgivne stemmer vedtages 

på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.  

Eventuelle midler og rekvisitter ved foreningens opløsning  kan købes af højstbydende medlem fra 

foreningen og indtægten tilfalder Københavns Amts Biavlerforening. 

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 20. september 2016 med virkning fra d.d.  
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