
MOSSØ LODSEJERFORENING 

§ 1 

Navn – hjemsted 

Foreningens navn er MOSSØ LODSEJERFORENING og er stiftet 14. december 1968.                     

Dens hjemsted er adressen på den til enhver tid fungerende formand. 

§ 2 

Formål 

Foreningens formål er at højne søens kvalitet, samt varetage og beskytte lodsejernes interesser, 

og rettigheder i forbindelse med fredningsplaner, vandindvinding, fiskeri, sejlads, samt hvad der 

ellers kan berøre den enkeltes eller grupper af lodsejeres interesser og dispositionsret. 

§3 

Medlemmer 

Som medlemmer kan optages enhver grundejer af arealer der grænser til Mossø.                          

Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen. 

§4 

Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, skar 

med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem.                                                                                                                        

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal afgives til 

formanden skriftligt, senest den 1. februar. Sådanne forslag skal udsendes sammen med 

dagsorden og regnskab.                                                                                                                                    

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:                                                                                                  

1: valg af dirigent – referent – samt to stemmetællere.                                                                                      

2: Formanden aflægger beretning for det forløbne år.                                                                                        

3: Det reviderede regnskab forelægges af kasseren til godkendelse.                                                               

4: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.                                                                                             

5: Behandling af indkomne forslag.                                                                                                                                                          

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7: Valg af revisor + 1 suppleant                                                                                                                                

8: Eventuelt. 



Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 10 lodsejere fremsætter skriftlig begæring herom, til bestyrelsens formand. I sidstnævnte 

tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsendt og 

modtaget.                                                                                                                                                         

Ved indkaldelse skal dagsorden angives. 

over det på generalforsamlingen passerede, indføres et resume` i en dertil af bestyrelsen 

autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 

§5 

Stemmeret og afstemning 

Intet medlem har mere end 1 stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet 

medlem kan repræsentere mere end i alt 2 stemmer.                                                                            

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. 

Såvel på den ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpelt 

stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivende 

stemmer. Vedtægtsændringer skal optages som punkt på dagsordenen. 

§6 

Bestyrelse 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert 

år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 

I øvrigt påhviler det bestyrelsen at træffe aftale med en juridisk ekspert, der kan stå til rådighed 

for medlemmerne. Betalingen for sådan assistance ydes af den enkelte rekvirent og er foreningen 

uvedkommende. 

§7 

Regnskab og kontingent 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Til revision af regnskaberne er valgt to medlemmer på den ordinære generalforsamling for 2 år ad 

gangen. Revisorerne afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted. 

Kontingenter skal være indbetalt senest 1. juni. Kontingentet skal normalt kun dække rent 

administrative udgifter samt udgifter til annoncering, kontorhold, møder m.v. 



§8 

Udmelding – opløsning 

Skriftlig udmeldelse skal aske 31. december. 

Opløsning af foreningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer 

herfor.  

I tilfælde af foreningens opløsning, fordeles eventuelle midler til almennyttige formål, efter den 

afgående bestyrelses beslutning. 

Eksklusion af et medlem, kan ske med en generalforsamlingsbeslutning, der skal vedtages af 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
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