
 

       
 

 

Vedtægter for landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKER  

§ 1. Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er RUNDT OM HAMMER BAKKER – stærkere sammen. 
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. 
Adressen er foreningens formand.  

§ 2. Vision: 

I Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker ønsker vi at skabe vilje til samarbejde om fælles udbytterige 
indsatser og aktiviteter. Samarbejdet skal gavne vort fællesskab og skabe resultater, der er større, end de 
enkelte byer kan skabe alene.  

Gennem samarbejde om specialisering, der styrker klyngen, ønsker vi i respekt for fællesskabets muligheder 
at styrke den enkelte bys særpræg. Landsbyklyngen vil skabe rammer for, at det gode og aktive liv kan 
leves, så de personlige præferencer kan udvikles og stimuleres via gode kultur-, natur- og fritidsoplevelser. 

I en stemning præget af dialog, enighed og ærlighed vil vi møde udfordringer i fællesskab for at skabe et 
godt og tidssvarende liv for borgerne i klyngen.  
 
§ 3. Formål: 

Det er landsbyklyngen RUNDT om HAMMER BAKKERS overordnede formål at understøtte ”livet” i den 
nordlige del af Aalborg Kommune og derigennem fastholde eksisterende borgere samt gøre området 
attraktivt for potentielle tilflyttere, så en positiv befolkningsudvikling sikres gennem nedenstående aktiviteter: 

1. Udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger i 
Vodskov, Langholt, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup og Grindsted-Uggerhalne samråds 
dækningsområder. 



2. Sikring og etablering af langsigtet, sammenhængende og gennemtænkt udvikling med bosætning, 
erhverv, fritidstilbud og social sammenhæng, så det understøtter livet i Hammer Bakker-området. 

 

 § 4. Formålet søges opnået ved: 

 Samarbejde og synlighed i relation til kommunale myndigheder, interessegrupper, udvalg for aktiv 
deltagelse i planlægning og andre udviklingsinitiativer af interesse for området. 

 Afholdelse af konferencer, møder og etableres fællesskaber, netværk og udviklingsgrupper på tværs 
af de deltagende byer i landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker.  

 Årlige møder med Samråd og andre foreninger for drøftelse af igangværende og nye 
udviklingsinitiativer, og hvor samrådene medfinansiere aktiviteten.  

 Initiere fællesskaber og koordinerende tiltag der sikre et fortsat stort udbud af kultur- og 
fritidsaktiviteter i området. 

 Udvikling af en kommunikationsstruktur der sikre synlighed, åbenhed og tilgængelighed for alle 
interessenter og borgere. 

 Sikring af social sammenhængskraft gennem organisering af sociale og hyggelige aktiviteter, hvor fx 
borgerne i de forskellige byer kommer hinanden ved. 

 Involvering af organisationer med kontakt til borgerne, fx idræts-/fritidsorganisationer, 
uddannelsesinstitutioner og naturorganisationer, så planlægning af deres aktiviteter rækker ud til de 
andre byer i klyngen.  
 

§ 5. Medlemmer 

Foreningens medlemmer er Vodskov Samråd, Vestbjerg Samråd, Sulsted Samråd, Tylstrup Samråd, 
Langholt Samråd og Samrådet for Grindsted-Uggerhalne. Respektive samråd tegner området rundt om 
HAMMER BAKKER, og understøttes herved af ca. 10.000 borgere i området.   
 
Herudover kan interesserede borgere og aktive i foreningsarbejdet optages som medlemmer.  
 
Såfremt der er medlemmer, der ikke handler i overensstemmelse med foreningens formål, kan bestyrelsen 
tage beslutninger om eksklusion.  
 
§ 6. Foreningens struktur:  

Foreningen består af en bestyrelse og en række udvalg/arbejdsgrupper:  

 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og er kontakten mellem myndigheder, organisationer 
og etablerede udvalg/arbejdsgrupper.  

 Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til at tage sig af forskellige opgaver. 
 Eventuelle udvalg og arbejdsgrupper referer til bestyrelsen. 
 Bestyrelsen står for foreningens samlede økonomi. 



 Bestyrelsen skal ved sager, der måtte interessere en/ flere interesseorganisationer konferere med 
disse.  

 Alle der har tilknytning til foreningen er som medlemmer stemmeberettiget i forhold til valg på 
generalforsamlingen.    

 § 7. Generalforsamling:  

Øverste myndighed er den ordinære årlige generalforsamling.   

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden er 
ansvarlig for indkaldelser til generalforsamlingen, senest 14 dage før afholdelsen – Dette sker ved offentlig 
avertering og/eller skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.  

Generalforsamlingerne afholdes på skift i samrådsbyerne, idet den stiftende generalforsamling afholdes i 
Tylstrup.  

Ordinær generalforsamling afvikles i april eller maj måned hvert år.   

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassereren fremlægger til generalforsamlingens godkendelse såvel reviderede regnskab som budget for 

det kommende år. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af medlemskontingent. 
6. Valg i henhold til vedtægter 
7. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kun 
fremmødte på generalforsamlingen har opstillings- og stemmeret.  

Afstemning på generalforsamlingen sker ved almindelig håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig 
afstemning, hvis et medlem fremsætter ønske herom. Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed med 
undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning.  

 § 8. Bestyrelsen:  

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen består af 9 personer hvoraf de 
6 udpeges af hver af de her nævnte organisationer: Vodskov samråd, Langholt samråd, Vestbjerg samråd, 
Sulsted samråd, Tylstrup samråd, og Samrådet for Grindsted og Uggerhalne. Hver af de nævnte 



organisationer skal herudover vælge en suppleant. Samrådene udpeger deres repræsentanter før 
generalforsamlingen (marts md.)  og giver den siddende formand besked herpå. Det enkelte samråd 
udpeger selv deres repræsentant og suppleant til bestyrelsen. De resterende 3 bestyrelsesmedlemmer 
vælges af generalforsamlingen, idet det forudsættes, at de valgte bopælsmæssig ikke kan komme fra 
samme by i klyngen.   

 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen; hvert andet år skal den ene halvdel af 
bestyrelsesmedlemmerne udpeges, de øvrige år er den anden halvdel.   

 Bestyrelsens formand skal have fast bopæl i området.  
 Bestyrelsen holder møder efter behov.  
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede.  
 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
 Det er formanden eller en anden udpeget, der tegnet bestyrelsen i alle forhold og herunder udtaler 

sig til pressen.  
 Der udarbejdes referater fra møder og generalforsamlinger, hvoraf beslutninger fremgår.  
 Alle mødereferater synliggøres på foreningens hjemmeside. 

 

§ 9. Økonomi og regnskab:  

Foreningens økonomi bygger på medlemsbidrag og eventuelt tilskud fra andre interessenter og fonde. 
Endvidere kan foreningen for gennemførelse af større udviklingsprojekter søge eventuelle tilskuds- og 
fondsmidler fra anden side. Andre indtægter som f.eks. salg af ydelser, vil også kunne blive en mulighed.   

 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og kan ikke indgå forpligtigelser, hvorved 
medlemmerne forpligtes økonomisk.  

 Eventuelt medlemskontingent indstilles af bestyrelsen til beslutning på generalforsamling.  
 Projektets regnskabsår følger kalenderåret.  
 Kassereren har ansvaret for at føre foreningens regnskab forsvarligt og udarbejde årsregnskab.  
 Årsregnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af den, på den foregående 

generalforsamling, valgte revisorer.  
 Revisoren har ret til at foretage uanmeldt revision.  
 Midlerne må ikke tilfalde enkeltpersoner.   

§ 10. Tegningsregler og hæftelse.  

Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i 
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede 
bestyrelse.  



Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen..  

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling:  

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af 
foreningens medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden.  

 Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted inden 6 uger fra bestyrelsen har 
modtaget anmodning herom/truffet beslutning herom. 

 Den ekstraordinære generalforsamling skal bekendtgøres ved offentlig avertering 14 dage inden den 
afholdes.   

§ 12. Ændring af foreningens vedtægter.  

Ændring af foreningens vedtægter kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling hvor:  

 Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.  

§ 13. Opløsning af foreningen.   

 Kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 
ugers mellemrum – og opløsningen skal være på dagsordenen. 

 Vedtagelse af foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
for.  

 Hvis der er midler i foreningen ved opløsning, tilgår disse de involverede samråd.   

  

Vedtægterne for landsbyklyngen Rundt om HAMMER BAKKER blev vedtaget på den stiftende 
generalforsamling 9. april 2019. Vedtægtsændringerne af §10 blev vedtaget på generalforsamlingen 
9. september 2021.  

  


