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Vedtægter for Fællesudvalget for Nødebo Jollehavn 
 

 
 
 

• § 1. Navn og sted: 
Stk. 1. Udvalgets navn er Fællesudvalget for Nødebo Jollehavn – Krostien 11, Nødebo, 
3480 Fredensborg - forkortet Fællesudvalget. 
Stk. 2. Fællesudvalgets hjemsted er Hillerød kommune. 
 
 

• § 2. Formål: 
Stk. 1. Formålet med Fællesudvalget er at koordinere brugen af den af Hillerød kommune 
til rådighed stillede Nødebo Jollehavn med tilhørende klubhus, bådehus, bådeoplagsplads 
og parkeringsplads m.v. .  – i det følgende kaldet Anlægget  -   på en sådan måde, at alle 
foreningers  sportslige aktiviteter tilgodeses mest muligt, herunder aktiviteter på Esrum 
Sø. 
 
 

• § 3. Deltagerkreds: 
Stk. 1. Følgende foreninger i Nødebo lokalområde udgør deltagerkredsen: 
Hillerød Sejlklub (HIS) 
Kajaklubben Esrum Sø (KKES) 
Nødebo Vikingerne (NV) 
Nødebo Stavgangsforening (NSF) 
Stk. 2. Forøgelse af deltagerkredsen skal forud for Hillerød kommunes accept godkendes 
af samtlige deltagende foreninger. 
 
 

• § 4. Generalforsamlingen: 
Stk. 1. Generalforsamlingen er Fællesudvalgets højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af  april  måned 
og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede er Fællesudvalgets medlemmer, som omfatter 2 
medlemmer fra hver af de i § 3, stk. 1 omtalte foreninger, som er udpeget på foreningernes 
generalforsamlinger eller efter bemyndigelse af respektive bestyrelser. 
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Regnskabsaflæggelse, herunder budget for det kommende år 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Valg af formand 
5..Valg af kasserer 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 6. Formand og kasserer vælges for eet år, genvalg kan finde sted. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. 
 
 

• § 5. Fællesudvalgets funktioner: 
Stk.1. Fællesudvalget afholder møder efter behov. 
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Stk. 2. Fællesudvalgets medlemmer virker i møder og aftaler hvem, der er ansvarlige for at 
udføre de beslutninger, som Fællesudvalget træffer. 
Der føres under møderne en protokol, hvori Fællesudvalgets beslutninger indføres og er 
tilgængelig på Fællesudvalgets hjemmeside.. 
Stk. 3. Det påhviler Fællesudvalget at udarbejde og løbende revidere en ”Husorden” for 
Anlæggets daglige brug. Overtrædelse af husordenen kan kræves forelagt Fællesudvalget, 
der søger sagen oplyst og træffer den endelige afgørelse i Fællesudvalget.   
 
 

• § 6. Økonomi, regnskab og revision: 
Stk. 1. Fællesudvalgets regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Fællesudvalget er ansvarlig over for generalforsamlingen for aflæggelse af 
årsregnskab samt udarbejdelse af budget for det kommende regnskabsår. 
Stk. 3. Fællesudvalgets løbende betalinger og bogføring varetages af kassereren. 
Stk. 4. Fællesbudgettet omfatter vedligeholdelse af  Anlægget, defineret i §2, stk. 
1,udgifter til rengøring samt øvrige driftsudgifter vedrørende selve klubhuset. 
De samlede budgetterede udgifter med fradrag af tilskud fra Hillerød kommune fordeles 
på deltagerkredsens foreninger i forhold til indberettede medlemstal ultimo året. KKES 
har af praktiske årsager påtaget sig  at varetage rengøringsfunktionen. 
Stk. 5. Årsregnskabet revideres på skift af valgte revisorer hos deltagerkredsen. I tilfælde 
af inhabilitet foretages revisionen af den valgte revisorsuppleant. 
 
 

• § 7. Tegningsregler og hæftelser: 
Stk. 1. Fællesudvalget tegnes udadtil ved underskrift alene af formand og kasserer i 
forening. 
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af 
fællesbidrag samt betalinger af regninger. Kassereren kan råde over Fællesudvalgets 
konti, herunder betalingskort og netbank til Fællesudvalgets konti. 
Stk. 3. Der påhviler ikke deltagerkredsen nogen hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
Fællesudvalget. 
 
 

• § 8. Vedtægtsændringer: 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres, såfremt samtlige medlemmer af Fællesudvalget 
stemmer herfor. 
 
 

• § 9. Udmeldelse: 
Stk. 1. Udmeldelse af Fællesudvalget og dermed ophør med benyttelse af Fællesudvalgets 
faciliteter kan ske skriftligt til formændene for de enkelte deltagende foreninger og uden 
varsel. 
 
 

• § 10. Opløsning: 
Stk. 1. Opløsning af Fællesudvalget kan kun finde sted, hvis tre af deltagerkredsens 
foreninger ophører brugen af Anlægget for længere tid end eet år. 
Stk. 2. Beslutning om ophøret træffes på en ekstraordinær generalforsamling med 
indkaldelsesfrist på 2 uger. 
Stk. 3. Ved opløsningen  -i tilfælde af ophør af samtlige i deltagerkredsen - tilfalder 
Fællesudvalgets formue almennyttige formål i lokalområdet efter den opløsende 
generalforsamlings nærmere bestemmelser. 
 
 




