
Vedtægter for 

STRANDRENSELAUGET I SOLRØD 
som vedtaget på laugets generalforsamling den 1. april 2022. 

 

1. FORMÅL 

 

1.1  Laugets formål er i enhver henseende at drive og virke for oprensning af 

strandarealer i Solrød Kommune, herunder oprensning af tang, fedtemøg og andre 

naturligt forekommende gener på strandarealerne. 

 

1.2  Lauget er ikke berettiget til at afholde andre omkostninger end sådanne som direkte 

og ubeskåret bidrager til laugets formål, hvorfor omkostninger til administration m.m. 

 varetages af laugets medlemmer. 

 

1.3  Lauget er i enhver henseende upolitisk. 

 

2. MEDLEMMER 

 

2.1  Som medlemmer af lauget kan optages grundejerforeninger i Solrød Kommune. 

 

2.2  Spørgsmål om berettigelse til optagelse i lauget er dog til enhver tid underkastet 

 bestyrelsens eller generalforsamlingens afgørelse. 

 

2.3  Såfremt et medlem af lauget ikke loyalt arbejder for fælles interesser eller 

modarbejder laugets formål kan medlemmet ved generalforsamlingsbeslutning 

udelukkes af lauget. 

 

2.4  Medlemmer kan udtræde af lauget med et skriftligt varsel på minimum seks måneder 

til en 1. januar. 

 

2.5  Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i laugets formue. 

 

3. MEDLEMSBIDRAG 

 

3.1  Grundejerforeninger, som er medlemmer af lauget, er til enhver tid forpligtet til årligt 

at betale medlemsbidrag til lauget. Bidraget udgør summen af opkrævede 

 strandrensningsbidrag hos de grundejere, som er medlemmer af de respektive 

 grundejerforeninger. 

 

3.2  Det er den enkelte grundejerforenings forpligtelse at opkræve det af lauget til enhver 

 tid fastsatte strandrensningsbidrag hos de grundejere, som er medlemmer af 

 grundejerforeningen. 

 

3.3  Det årlige strandrensningsbidrag fastsættes på laugets ordinære generalforsamling. 

 

3.4  Grundejere, ejendomsejere, virksomheder og andre kan i tillæg til ovenstående yde 

bidrag direkte til lauget eller yde supplerende bidrag via medlemmer af lauget. 

Sådanne supplerende bidrag er medlemmer af lauget forpligtet til ubeskåret at 

overføre til lauget. 



 

4. GENERALFORSAMLINGEN 

 

4.1  Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. 

 

4.2  Den ordinære generalforsamling afholdes senest i sidste halvdel af februar på et af 

 bestyrelsen fastsat sted. 

 

4.3  Såfremt bestyrelsen finder det fornødent afholdes ekstraordinære 

generalforsamlinger. 

 

4.4  Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 

meddelelse til hvert medlem. Med indkaldelsen skal følge en angivelse af de sager, 

som skal behandles på generalforsamlingen. 

 

4.5  På den ordentlige generalforsamling behandles følgende: 

 

 Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Godkendelse af laugets regnskab 

Budget for det kommende år samt fastsættelse af strandrensningsbidrag 

Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Valg af revisor 

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

Eventuelt 

 

4.6  Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i 

 hænde senest to uger før generalforsamlingen. 

 

4.7  Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. 

 

4.8  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

 

4.9  Om det ved generalforsamlingen passerede føres en kortfattet protokol, som 

 underskrives af dirigenten. 

 

5. BESTYRELSEN 

 

5.1  Laugets bestyrelse består af 3 til 6 medlemmer. 

 

5.2  Solrød Kommune udpeger som repræsentant for kommunen et medlem til 

bestyrelsen. 

De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 

ét år af gangen. 

 

5.3  Den grundejerforening som er medlem af lauget og samtidig er størst målt på antal 

 medlemmer udpeger formanden for bestyrelsen. 

 

5.4  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller såfremt to medlemmer af 

 bestyrelsen fremsætter krav herom. 



 

5.5  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til 

stede. 

 

5.6  Formanden leder bestyrelsesmøderne. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved 

almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme er 

udslagsgivende. 

 

5.7  Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

5.8  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og har under ansvar for 

 generalforsamlingen den hele ledelse og varetagelse af laugets anliggender. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1  Laugets administration varetages under bestyrelsens ansvar af medlemmerne af 

lauget uden omkostninger for lauget. Medlemmerne aftaler den indbyrdes fordeling af 

 omkostninger afholdt til administration af lauget. 

 

7. REGNSKABSVÆSEN 

 

7.1  Laugets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal indeholde 

(i) indtægts- og udgiftsregnskab,  

 (ii) status pr. 31. december og  

 (iii) oplysning om hvor laugets midler er anbragt. 

 

7.2  Forud for laugets ordinære generalforsamling udarbejdes budgetforslag for det 

 kommende år. 

 

8. HÆFTELSE OG OPLØSNING 

 

8.1  For laugets forpligtelser hæfter alene lauget. Laugets kreditorer kan ikke rette krav 

mod de enkelte medlemmer. 

 

8.2  Medlemmernes andel i laugets formue kan ikke gøres til genstand for særskilt 

 overdragelse eller retsforfølgning. 

 

8.3  Ved beslutning om opløsning af lauget overdrages den ved opløsningen 

tilstedeværende formue til Solrød Kommune med henblik på anvendelse i 

overensstemmelse med laugets formål. 

 

 

Solrød Strand d. 1. april 2022 
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