
1 

 

Vedtægter for  
 

MOBILITETSFORENINGEN  
 

gældende for medlemmer af Sønderborg Landsbyforum 
 
 
 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1. 

Foreningens navn er MOBILITETSFORENINGEN. Foreningen er udsprunget af de 

juridiske enheder: Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug, Landsbyråd for Kværs-Tørsbøl-

Snurom og Lysabild Landsbyråd som et pilotprojekt for alternativ kollektiv transport i 

landdistrikterne. På møde i Landsbyforum den 23. oktober 2019 blev besluttet at udvide 

foreningen til at omfatte medlemmerne af Sønderborg Landsbyforum. 

 

Stk. 2. 

MOBILITETSFORENINGENS hjemsted er Sønderborg Kommune. 

 

§ 2 Foreningens formål 

 

Stk. 1. 

MOBILITETSFORENINGENS formål er som almennyttig, social frivillige og non-profit 

forening: 

 

Stk. 1.1. 

 at skabe mulighed for landsbybus-, delebilstjenester, samkørsel eller anden form for 

mobilitetsydelse og løsninger. 

 at skabe grundlag for mobilitetsaktiviteter i landdistrikterne i Sønderborg.  

 at skaffe økonomiske midler til disse aktiviteter, der fordeles til mobilitetsprojekter i 

landsbylaugene/-rådene. 

 at øge informationsniveauet vedrørende omkostninger ved mobilitet og 

klimabelastning. 

 

Stk. 2. 

MOBILITETSFORENINGEN ønsker at bidrage til, at det fortsat er muligt at bo, leve og 

arbejde i hele kommunen, blandt andet ved:  

 

 at skabe forbindelse og øget samkørsel mellem borgere (børn, unge, voksne, 

ældre), familier, sociale grupper, netværk, elever, foreninger og lignende til 

aktiviteter, undervisningstilbud, positive oplevelser og sammenkomster, hvor øget 

samvær, livskvalitet, sundhedsfremmende tiltag og livslang læring er 

hovedformålet.  

 at understøtte Roadmap2015 i Sønderborg kommune. 
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 at borgerne har mulighed for at gå fra to til en bil pr. husstand i 

MOBILITETSFORENINGENS medlemmers lokalsamfund 

 at MOBILITETSFORENINGEN bidrager til at skabe en platform for samarbejde, 

hvori der tilbydes bæredygtige kollektive transporttilbud, der tilgodeser 

transportbehovene og understøtter økonomiske og sociale aspekter af transporten 

for borgerne i landsbyer i Sønderborg kommune. 

 at understøtte FN´s verdensmål nr. 11, ”Gør byer, lokalsamfund og bosættelser 

inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”, ved at: 

 der inden 2030 skal skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige  

transportsystemer til en overkommelig pris, og trafiksikkerheden skal forbedres 

bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særligt hensyn til behov hos 

sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.  

 inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder 

ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden 

affaldsforvaltning.  

 støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, 

opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale 

udviklingsplanlægning. 

 

§ 3 Udvalg 

Stk. 1. 

Der kan nedsættes underudvalg efter behov. Disse er udførende i forhold til 

MOBILITETSFORENINGEN og udarbejder om nødvendigt, egen forretningsorden. 

 

Stk. 2. 

Udvalgene modtager økonomiske midler fra MOBILITETSFORENINGEN som de 

anvender i overensstemmelse med foreningens formål. 

 

§ 4 Medlemskreds  

 

Stk. 1. 

Bestyrelsen i et landsbylaug, landsbyråd eller lignende lokalforening, der repræsenterer 
landsbyen er medlemmer af MOBILITETSFORENINGEN.  
 

 

      § 5 Generalforsamling 

 

Stk. 1. 

Generalforsamlingen er MOBILITETSFORENINGENS øverste myndighed. 

 

Stk. 2. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og indkaldelse skal ske med 

mindst fire ugers varsel ved annoncering på medlemmernes hjemmesider.  
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Stk. 3. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to 

uger før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden vil blive annonceret på 

medlemmernes hjemmesider senest én uge før generalforsamlingen.  

 

Stk. 4. 

Hver landsbylaug, der er medlem af Sønderborg Landsbyforum, har én stemme på 
generalforsamlingen. Der skal stemmes ved personligt fremmøde.  
 
Valgbar til bestyrelsen i MOBILITETSFORENINGEN er bestyrelsesmedlemmer fra 
landsbylaug/-rådene eller enkelt personer, der er udpeget af landsbylaugene/-rådene. 
 

 

Stk. 5. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:  

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Fremlæggelse af årsregnskab og næste års budget ved kassereren.  

4. Indkomne forslag.  

5. Valg i henhold til § 6, stk. 1  

6. Valg af to bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.  

7. Årsberetning fra udvalg.  

8. Eventuelt.  

 

Stk. 6. 

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent til at lede 

forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, 

stemmeafgivning og dens resultater.  

 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol af referenten.   

 

Stk. 7. 

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 9, stk. 1 

vedrørende vedtægtsændringer.  

 

Stk. 8. 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når dette ønskes af bestyrelsen eller når 

mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til 

bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling skal ske senest fire uger efter begæringens modtagelse, 

efter samme varslingsprocedure som ved ordinær generalforsamling. 
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§ 6 Foreningens ledelse 

 

Stk. 1. 

MOBILITETSFORENINGNS ledelse udgøres af bestyrelsen på fem medlemmer. Hvert 

landsbylaug/-råd udpeger en person fra laugets/rådets bestyrelse. Der vælges to 

bilagskontrollant og en bilagskontrollant-suppleant  

 

Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter 

generalforsamlingen med en formand, næstformand og kasserer samt to menige 

medlemmer. 

 

Ved første valg vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år mens to medlemmer vælges for 
1 år. 

 

Stk. 2. 

Bestyrelsen leder MOBILITETSFORENINGEN i overensstemmelse med nærværende 

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  

 

Stk. 3. 

Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

 

 

Stk. 4. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når ¾ af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. 

Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed.  

 

 

Stk. 5. 

Formanden leder bestyrelsens arbejde og forhandlinger. Ved formandens forfald overtager 

næstformanden dennes opgaver. 

 

Stk. 6. 

En referent føre protokol over bestyrelsens beslutninger.  

 

 

 

§ 7 Regnskab og revision 

 

Stk. 1. 

MOBILITETSFORENINGENS økonomiske midler skal anbringes i et pengeinstitut.  

 

Stk. 2. 

Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar – 31.december.  
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Stk. 3. 

Kassereren udarbejder retvisende regnskab og fremlægger dette for bilagskontrollanten 

tre uger før ordinær generalforsamling. Regnskabet underskrives af kassereren, 

bilagskontrollanten og formanden. Regnskabet gennemgås under generalforsamlingen. 

 

 

           § 8 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. 

MOBILITETSFORENINGEN tegnes af formanden og kasserer.  

 

Stk. 2. 

MOBILITETSFORENINGEN hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til 

enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse. 

 

Stk. 3. 

Bestyrelsen skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, der skal holdes ved lige, så længe 

MOBILITETSFORENINGEN eksisterer. 

 

Stk. 4. 

MOBILITETSFORENINGEN kan ikke stifte gæld. 

 

 

  § 9 Vedtægtsændringer 

 

Stk. 1. 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget.  

 

§ 10 Opløsning 

 

Stk. 1. 

Spørgsmålet om MOBILITETSFORENINGENS opløsning skal behandles på en 

generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 flertal fra de fremmødte. Efterfølgende skal 

der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor alene spørgsmålet om 

”opløsning af foreningen” er på dagsordenen. Ligeledes skal der på denne ekstraordinære 

generalforsamling være 2/3 flertal for, at foreningen opløses.  

 

Stk. 2. 

Generalforsamlingen vælger en likvidator, der skal forestå likvidationen. 

 

Stk. 3. 

Eventuel(t) ubrugte midler/formue/materiel går ved opløsning af 

MOBILITETSFORENINGEN til Sønderborg Landsbyforum. 
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Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. september 2019.  

 

 

…………………………………………………………… 

Dirigentens navn og underskrift.  

 

 

På ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2020 valgtes som bestyrelse:  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

.Navn og underskrift.  

 

…………………………………………………………… 

Navn og underskrift.  

 


