
eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter  
en begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen.  
Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af anmodningen. 

§ 6. BESTYRELSEN. 
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges i ulige år  
og 2 medlemmer vælges i lige år. 
6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand sekretær og kasserer. 
6.3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, foreningens vedtægter og                 
generalforsamlingens beslutninger. 
6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen. 
6.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
6.6 Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Møder afholdes når formanden skønner  
det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom. 
6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.  
Afgørelser træffes ved alm. stemmeflertal. 

§ 7. ØKONOMI - REGNSKAB - REVISION  
7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 
7.2 Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. 
7.3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

§ 8. OPLØSNING. 
8.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag 
om ophør, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

§ 9. VEDTÆGTS DATERING og UNDERSKRIFT 
( Trine Winter og Hans T. Bork  underskrev 16.april 2002) 

DanskeBank 
ann. 

4. Årgang  nr. 1                                         10. februar 2004                                   Til alle i Freltofte 

Tak til alle, som har deltaget aktivt på 
Fælleden i det forgangne år 2003. Nu er 
det ikke sådan at Freltofte Fælled hviler 
på laurbærene, for allerede Søndag den 
22. februar er der fastelavnsfest hos 
Kurt Bager for børn og voksne.  

Generelt er bestyrelsen tifreds med årets 
arrangementer, men hvad med alle jer 
der bruger Fælleden?  Er I tilfredse med 
måden det kører på? Ellers har I mulig-
heden for at komme med kritik og for-
slag på generalforsamlingen.  
Der er også mulighed for at komme med 
indlæg i Freltofte Fælled bladet. 
Henvendelse til Finn 65902501 eller på 
mail :   

freltofte-faelled@get2net.dk 
 

��� 
Som I kan se så er der stadig masser af 
aktiviteter på Fælleden i 2004. 
Det eneste det kræver er at I alle 
møder op og deltager aktivt i et par 
timer.                                              

Indhold i dette blad: 
22. feb. Fastelavnsfest 
13. marts generalforsamling 
Arrangementer i 2004 
marts el. april arbejdssøndag 
maj nattergale/mosetur 
maj Freltofteløbet, ”Søsted rundt”  
juni grundlovsdag/Fælled åbning 
juni/juli sportsdag /storeædegilde 
august Åge viser rundt i freltofte om-
egn 
September crazyday 
oktober Dragedag 

Alle kvinder lytter 
meget opmærksomt 

til en hvergang –  
når man snakker 
med en anden  

kvinde 

SuperBrugsen 
ann. 

4 % på egne mærker 
Frisk med det hele – også med prisen 



 

Løbeklubben 
Løbeklubben er der gang i hele året (op  
til flere gange om ugen bliver der løbet). 
Hvis du er interesseret i at komme ud og 
få lidt motion sammen med andre, så er 
følgende personer klar med yderligere 
information: 
Lene: 65902515 
Birgit: 65902347 
Trine:65902596 
Britta: 65901947 
Lulu: 65902501 

Fastelavnsfest 
Vi udvider aktiviteterne med en faste-
lavnsfest den 22. februar kl. 14.00. Det 
bliver afholdt hos Kurt Bager Freltofte-
vej 8. Der vil være 2 tønder at slå på, 
en til børn og en til voksne. Arrange-
mentet vil være gratis. Der vil blive 
serveret fastelavnsboller og cacao til 
alle, men der er også mulighed for at 
købe lidt drikkevarer. Vi forventer selv-
følgelig at alle kommer udklædt. Arran-
gementet er lavet af: Mette, Jens Ole 
og Kurt.  

��� 

Generalforsamling 
Freltofte Fælled inviterer hermed til 
generalforsamling 2004. Den vil blive  

afholdt hos Birgitte og Christian, Frel-
toftevej 18. den 13. marts kl. 14.00 
Forslag skal være formand Hans Bork i 
hænde senest ultimo februar 2004  
tlf. 65901947 
Husk kaffekurven. 

��� 

Statoil 
ann. 

 
 

Midtfyns bedste bilvask 

VEDTÆGTER FOR FRELTOFTE FÆLLED. 
§ 1. NAVN OG HJEMSTED. 
1.1 Foreningens navn er Freltofte Fælled, som har hjemsted i Freltofte, Årslev kommune. 
 
§ 2. FORMÅL. 
2.1 Formålet er at oprette, udbygge og vedligeholde et samlingssted for indbyggere i Freltofte,  
hvor der kan spilles bold, petanque mv. og hvor forskellige former for underholdning kan arrangeres. 
Foreningen skal drives med så lidt administration som muligt. 
Foreningen er uafhængig af partipolitik. 
2.2  Medlemmerne (herunder også bestyrelsen) står selv for det praktiske arbejde nævnt i pkt. 2.1 
Dvs. både for etableringen af de forskellige baner, legeredskaber o.l. og for den alm. vedligeholdelse 
(græsslåning, maling mv.) 
 
§ 3. MEDLEMSKREDS. 
3.1 Som medlemmer kan optages indbyggere i Freltofte, såfremt de betaler det af bestyrelsen pr. hus-
stand fastsatte kontingent og kan gå ind for foreningens formål. 
3.2 Indmeldelse sker ved betaling til kassereren af det pr. husstand fastlagte kontingent  
gældende for kalenderåret.  
3.3 Udmeldelse sker hos kassereren, og husstanden er udmeldt ved årets afslutning. 
3.4 Kontingent betales til kassereren og senest på generalforsamlingen. 
§ 4. GENERALFORSAMLING. 
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på en lørdag inden udgangen af marts måned. 
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev 
 til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale dagspresse. 
4.3 Stemmeberettigede er husstandens beboere over 18 år, der senest ved  
generalforsamlingens start har betalt.            Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
4.4 Ethvert medlem over 18 år er valgbar til bestyrelse og revision. 
4.5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1: Valg af dirigent 
2: Valg af referent og stemmetællere 
3: Formandens beretning 
4: Lodsejerens " hjertesuk " 
5: Regnskabsaflæggelse 
6: Behandling af indkomne forslag 
7: Fremtidig virksomhed, herunder ideer til aktiviteter 
8: Fremlæggelse af budget. 
9: Valg af bestyrelse ( første år vælges 3 for 2 år og 2 for 1 år) 
9a: Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
10: Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. 
11: Eventuelt. 

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger 
før. 
Vedtægtsændringer dog 2 md. før generalforsamlingen. 
4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved alm. stemmeflertal. 
4.8 Vedtægtsændringer kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinan- den følgende generalforsamlin-
ger  
hvoraf den ene skal være ordinær. 

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
5.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved brev med  
angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt  


