
Vedtægter for foreningen ”Vores Lyngby og letbanen” 

 

§ 1. Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 
 
§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at repræsentere og orientere foreningens medlemmer for at sikre en 
fornuftig etablering og drift af Hovedstadens Letbane, så Kongens Lyngby fortsat er et attraktivt 
trafik-, handels- og boligområde. 
Stk. 2. Foreningen skal via konstruktiv dialog varetage medlemmernes interesser i ethvert 
henseende, således at der findes de bedst mulige løsninger. 
Stk. 3. Foreningen samarbejder med paraplyorganisationen “Vores Letbane” og andre 
organisationer under denne, i det omfang dette findes hensigtsmæssigt.  

§ 3. Medlemmer  

Stk. 1. Som medlemmer kan optages borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, handels- og 
erhvervsdrivende og andre med særlig tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune. Alle anmodninger 
om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. 
Stk. 2. Indmeldelse kan ske på foreningens indmeldelsesformular ved oplysning af navn, adresse, 
e-mailadresse og telefonnummer. 
Stk. 3. Medlemskabet er først gyldigt efter betaling af kontingent. 
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Indbetalt kontingent 
refunderes ikke. 
Stk. 5. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem. 

§ 4. Kontingent 

Stk. 1. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 
forud for hvert regnskabsår, første gang dog umiddelbart efter den stiftende generalforsamling. Stk. 
2. Generalforsamlingen kan vælge at differentiere kontingentet for grupper af medlemmer.  Stk. 3. 
Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt senest to måneder efter forfaldsdag. 

§ 5. Generalforsamling 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og 
indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk gennem e-mail, opslag på 
foreningens hjemmeside, Facebook-side eller SMS. 
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde redegørelse for eventuelt indkomne forslag fra medlemmer, der 
skal behandles på generalforsamlingen. 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 1. februar. 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
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1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Godkendelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Stk. 6. På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen ved almindeligt flertal blandt de 
fremmødte. 
Stk. 7. Øvrige beslutninger træffes ligeledes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. 
Stk. 8. Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer 
kræver skriftlig afstemning. Hvis der er stemmelighed, forkastes forslaget. 
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/4 af 
medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden eller 
næstformanden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at 
anmodningen er modtaget og skal indkaldes med min. 2 ugers varsel.  
 

§ 6. Bestyrelse 

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 højst 7 medlemmer som 
vælges for en toårig periode. Hvert år er 2 af bestyrelsens medlemmer på valg, første gang ved 
lodtrækning blandt bestyrelsesmedlemmerne efter første hele regnskabsår. 
Stk. 2. Der skal vælges mindst 2 suppleanter. (Det endelige antal fastsættes på en 
generalforsamling.) Suppleanter vælges for en etårig periode. 
Stk. 3. Valgbar er ethvert myndigt medlem af foreningen dog ikke medlemmer af 
kommunalbestyrelsen og personer, som har beslutningskompetence på Hovedstadens Letbane og 
dens vegne. 
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Et 
ægtepar eller nære familiemedlemmer må ikke sidde på både formands- og kassererposten. 
Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Såfremt et 
medlem af bestyrelsen fratræder i utide erstattes vedkommende af en af suppleanterne. I tilfælde 
af, at der er tale om formanden eller næstformanden, finder ny konstituering sted. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder 
formanden. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
Stk. 7. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med 
angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af 
bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 
2 uger efter anmodningen er modtaget af formanden.  
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§ 7. Økonomi 

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.   
Stk. 2. Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre 
forpligtelser. 
Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. 

§ 8. Tegning  

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller hver for sig sammen med et 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager disse på bedste 
måde. Kassereren har fuldmagt til alene at lave overførsler i Netbank. 
 

§ 8. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Ændring af disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling af 2/3 af samtlige 
medlemmer. Ændringsforslaget skal fremgår af dagsordenen. Såfremt det på grund af for få 
fremmødte ikke er muligt at stemme om vedtægtsændringen, skal forslaget sendes til urafstemning 
blandt alle medlemmer. Hvis der herefter er simpelt flertal for forslaget, er det vedtaget. 
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på, 
eller når urafstemningen er afsluttet. 
 
§ 9. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter 
hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. På den første af disse 
generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal 
Stk. 2. Bestyrelsen fremlægger forslag til anvendelse af foreningens aktiver til vedtagelse i 
forbindelse med disse generalforsamlinger. 
Stk. 3. Efter den endelige beslutning om opløsning, effektuerer bestyrelsen beslutningen om 
anvendelsen af foreningens midler. 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21/08/2019 i Kongens Lyngby. 

 

 

Kongens Lyngby d.Kongens Lyngby d. 

 

  
____________________________________________________________ 
ReferentDirigent 
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