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Vedtægter for foreningen VenøBoen 
 
 
 
§ 1 
Foreningens navn er VenøBoen. Stiftet fe-
bruar 1973. 
 
 
§ 2 
Foreningens formål er at varetage venøboer-
nes indflydelse og medbestemmelse i beslut-
ninger, der berører Venøs beståen og være 
drivkraft for udvikling af Venø som et leve-
dygtigt helårssamfund.  
 
Foreningen skal arbejde for: 

 bosætning med en befolkning på 200-
300 fastboende, fordelt på alle alders-
grupper 

 regelmæssig samtrafik til fastlandet 
 effektiv infrastruktur 
 bevarelse af offentlig service 
 aktivt børne-, familie- og fritidsliv 
 erhvervsudvikling 

 
 
§ 3 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 med-
lemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Højst 
1 af bestyrelsens medlemmer må være ikke-
fastboende. På skift afgår 3 medlemmer på 
én generalforsamling og 2 ved den følgende. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

 
§ 4 
Den årlige generalforsamling skal finde sted 
på Venø hvert år i oktober og have følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Evt. 

 
Forslag skal være formanden i hænde senest 
den 14. september. 
 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske 
med mindst 14 dages varsel. 
 
På generalforsamlingen har fremmødte med-
lemmer, der er fastboende eller grundejere på 
Venø stemmeret. Stemmeret opnås efter tre 
måneders medlemskab. 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, 
når et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 
medlemmer af foreningen ønsker det. Den 
indkaldes som en ordinær generalforsamling 
sammen med dagsorden. 
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§ 5 
Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, 
hvis 4/5 af de på en ordinær generalforsam-
ling fremmødte stemmeberettigede medlem-
mer stemmer derfor, og forslagene skal da 
være udsendt skriftligt, senest 14 dage før 
denne afholdes. Vedtages ændringen ikke på 
den ordinære generalforsamling, kan for-
slagsstilleren anmode om indkaldelse af en 
ekstraordinær generalforsamling, der tidligst 
kan finde sted 14 dage senere. Her kan ved-
tægtsændringen vedtages ved simpelt stem-
meflertal blandt de fremmødte stemmeberet-
tigede medlemmer. 
 
 
§ 6 
Foreningens aktiviteter bekendtgøres ved 
opslag og i VenøPosten. 
 
 
§ 7 
Foreningen er tilsluttet Sammenslutningen af 
Danske Småøer og betaler et nærmere fast-
lagt kontingent hertil. 
 
Ø-repræsentant til Sammenslutningen af 
Danske Småøer udpeges af VenøBoens be-
styrelse. Det tilstræbes, at ø-repræsentanten 
er medlem af VenøBoens bestyrelse. 
 
 
§ 8 
VenøBoen udgiver informationsbladet 
VenøPosten. VenøBoen kan tage initiativ til, 
at VenøPosten udgives i samarbejde med 
Menighedsråd og foreninger på Venø. 
 
Til VenøBoens informationsarbejde hører 
desuden hjemmesiden www.venoe.dk. 
 
 
 

 
§ 9 
Det på dette blad viste bomærke er forenin-
gens ejendom og må ikke benyttes af andre 
uden skriftlig tilladelse fra den samlede be-
styrelse. 
 
 
§ 10 
Beslutning om nedlæggelse af foreningen 
træffes på en generalforsamling, hvor mindst 
4/5 af de fremmødte stemmeberettigede med-
lemmer stemmer derfor. Opnås et sådant fler-
tal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træf-
fes efter mindst 14 dage på en ekstraordinær 
generalforsamling med almindeligt stemme-
flertal af de fremmødte. 
 
Nedlægges foreningen, skal den siddende 
bestyrelse fungere videre, indtil aktiver og 
passiver er gennemgået. Bestyrelsen har an-
svaret for, at nettoformuen anvendes i over-
ensstemmelse med § 2 foreningens formål 
eller almennyttige formål på Venø. 
 
Beslutning om sammenlægning af foreningen 
med en anden forening træffes efter regler for 
vedtægtsændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 
25. november 2020. 
 
 
 


