
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 
www.pf-solund.dk


Mail: pf@pf-solund.dk


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Kære pårørende 

I henhold til Pårørendeforeningens vedtægter indkalder bestyrelsen til ekstraordinær 
generalforsamling. Indkaldelsen skal ske med et varsel på 14 dage. Formålet er 
udelukkende, at foreningens vedtægter skal opdateres.  

Mødet foregår på Sølund den 14. november 2019 kl. 18.00 i den gule bygning 
(festsal) mødelokale nr. 2. 

Dagsorden omfatter udelukkende følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsen indstiller til, at foreningens vedtægter ændres jfr. nedennævnte oplistede  
afsnit i vedtægterne.  

De nugældende vedtægter findes vedlagt som bilag.  

Af praktiske hensyn skal vi bede om, at eventuelle interesserede tilmelder sig via 
mail; pf@pf-solund.dk med oplysning om antal deltagere. Vi påskønner, at tilmelding 
sker senest den 8. november.  

Såfremt der måtte være spørgsmål, er du også velkommen til at sende os en mail.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund 

http://www.pf-solund.dk


Nugældende vedtægter Vedtægter anbefales ændret til

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er: Pårørendeforeningen  
Sølund.


§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er: Pårørendeforeningen 
Landsbyen Sølund.


§ 2 Formål og virke

Foreningens formål er:

2.1 At repræsentere beboerne i Landsbyen Sølund 
og deres pårørende.

2.2 At samarbejde med Skanderborg kommune, 
Landsbyen Sølunds ledelse og medarbejdere om at

skabe optimale vilkår for beboerne.

2.3 At samarbejde med relevante organisationer til 
fremme af formålet.

2.4 At udgive kontaktbladet Fokus.

§ 2 Formål og virke

Foreningens formål er:

2.1. At medvirke til at skabe optimale rammer og 
vilkår for Landsbyens beboere. Dette sker i 

samarbejde med Landsbyens ledelse, 
medarbejdere, Skanderborg Kommune og relevante 

organisationer.

2.2. At højne informationsniveauet og 
engagementet blandt beboernes pårørende og 
værger. 

Dette sker gennem kontaktbladet Fokus og vores 
hjemmeside.

§2.3 og §2.4 udgår. 


§ 4 Generalforsamling

4.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal 
finde sted med mindst 3 ugers varsel i

kontaktbladet Fokus eller pr. brev.

4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på 
bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig og

begrundet anmodning fra mindst 1/4 af 
medlemmerne svarende til 1/4 af beboertallet i 
Landsbyen Sølund.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger 
efter anmodningen herom. Indkaldelse til

ekstraordinær generalforsamling skal finde sted 
med mindst 2 ugers varsel ved brev, som

indeholder begrundelsen for indkaldelsen

§ 4 Generalforsamling

4.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal 
finde sted med mindst 3 ugers varsel i 

kontaktbladet Fokus eller pr. mail.

4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på 
bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig og 

begrundet anmodning fra mindst ¼ af 
medlemmerne.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger 
efter anmodningen herom. Indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling skal finde sted 
med mindst 2 ugers varsel i Kontaktbladet Fokus 

eller pr. mail, som indeholder begrundelsen for 
indkaldelsen.

§ 6 Bestyrelse

6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 
medlemmer plus 2 suppleanter,

6.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 
gangen, revisor og suppleanter vælges for 1 år ad

gangen. I tilfælde af stemmelighed foregår valget 
ved lodtrækning. På lige årstal afgår 4

bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal 3 
medlemmer.


§ 6 Bestyrelse

6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 
indtil 7 medlemmer og mindst 1 suppleant.

6.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 
gangen, revisor og suppleanter vælges for 1 år ad 

gangen. I tilfælde af stemmelighed foregår valget 
ved lodtrækning.

§ 8 Tegningsret

8.1 Foreningen tegnes af formanden og 1 
bestyrelsesmedlem i forening. I tilfælde af 
formandens forfald træder næstformanden i stedet.


§ 8 Tegningsret

8.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i 
forening. I tilfælde af formandens forfald 

træder næstformanden i stedet.



