
Forslag til nye vedtægter for Odderbæk Vandløbslaug: 
 
 
 
 

Vedtægter for Odderbæk Vandløbslaug 
i Vejle Kommune 

 
 
 

I. Laugets navn, hjemsted, formål, opgaver og medlemmer 
 
 

§ 1 Laugets navn 
 

Odderbæk Vandløbslaug er navnet på en sammenslutning/forening af lodsejere og andre 
interessenter i Odderbæk-området, som geografisk er afgrænset af afstrømningsområdet 
for Odderbæk med tilløb. 
 

 
§2 Laugets hjemsted 

 
Odderbæk Vandløbslaug’s hjemsted er Vejle Kommune. 
 
 

§ 3 Laugets adresse 
 

Odderbæk Vandløbslaug har adresse hos den til enhver tid værende formand. 
 

 
§ 4 Formål 

 
Odderbæk Vandløbslaugs har til formål, at udvikle og beskytte natur-, miljø- og 
kulturværdier i Odderbæk-området samtidigt med, at menneskers behov for friluftsliv 
tilgodeses, alt uden at erhvervslivets mulighed for produktion tilsidesættes, dvs. 

• at tilvejebringe og formidle viden om natur-, miljø- og kulturværdier i 
Odderbækområdet,  

• at skabe forudsætninger for en rig og varieret flora og fauna i Odderbæk-
området, 

• at sikre en god vandføringsevne i Odderbæk med tilløb, 
• at varetage lodsejernes fællesinteresser overfor myndigheder og andre 

interessenter i området 
• at gøre områdets natur-, miljø- og kulturværdier tilgængelige i videst 

mulige omfang 
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§ 5 Opgaver 
 

Laugets opgaver er, at 
• tilvejebringe og formidle viden om og forståelse for, hvordan natur-, miljø 

og kulturværdier i Odderbæk-området løbende kan forbedres 
• tilrettelægge og samordne aktiviteter med henblik på at fremme et rigt og 

varieret miljø i Odderbæk-området 
• bistå lodsejere i området med at virkeliggøre miljø- og naturforbedrende 

tiltag både enkeltvis på ejendomsniveau eller i fællesskab 
• varetage lodsejeres interesser overfor offentlige myndigheder indenfor 

Laugets formål 
• koordinere vandløbsvedligeholdelsen i Odderbæk med tilløb, jf. 

vedligeholdelsesbestemmelserne i bilag til vedtægten 
• formidle information til offentligheden eller særligt interesserede om 

områdets natur-, miljø og kulturværdier samt Laugets aktiviteter i forhold 
hertil, herunder at gøre disse værdier så tilgængelig for offentligheden som 
muligt. 

 
 

§ 6 Medlemmer 
 

Alle lodsejere indenfor Odderbæks afstrømningsområde kan ligesom andre interesserede 
i og udenfor området optages som medlem. Medlemsskabet gælder for husstanden og 
forudsætter betalt medlemskontingent for perioden op til (året forud for) 
generalforsamlingen. 
 
 

II Organisation og styrelse 
 
 

§ 7 Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. 
  
Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling 
sker pr. brev eller ved bekendtgørelse i den lokale presse i perioden 15. februar – 15 
marts med mindst 14 dages varsel. 
 
Stemmeret: Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Stemmeret kan 
kun udøves ved personligt fremmøde. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved 
almindelig stemmeflertal. Hvert medlem (husstand) har én stemme. Generalforsamlingen 
er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte stemmeberettigede. 
 
Vedtægtsændringer, ændring af vedligeholdelsesbestemmelser eller laugets opløsning 
kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning herom. 
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Opløsning: Vedtagelse af beslutninger om laugets opløsning forudsætter dog, at mindst 
2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Er et sådant antal ikke mødt, men er forslaget i 
øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage 
til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelse kan ske med 2/3 af de 
afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor mange medlemmer, der er mødt. I tilfælde af 
opløsning er lauget forpligtet til at meddele Vejle Kommune den vedtagne opløsning. 
 
Protokol: Over det på generalforsamlingen vedtagne føres en protokol, der underskrives 
af dirigenten. 

 
 

§ 8 Ordinær generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling afholdes, jf. § 7,  hvert år i marts måned i Vejle Kommune. 
Dagsordenen skal omfatte: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Årsberetning 
3. Regnskab 
4. Fastsættelse af kontingen og vedligeholdelsesbidrag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet 
skriftligt til bestyrelsen senest d. 1. marts. Alle personvalg foregår på forlangende ved 
skriftlig afstemning. 
 
 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter motiveret 
anmodning herom. 
 

§ 10 Bestyrelse og valgperiode 
 
Lauget ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, 
jf. § 8, og således at den forholdsmæssigt er sammensat, så den består af 4 bredejere og 2 
lodsejere fra baglandet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 2 bredejere og 1 lodsejer 
fra baglandet afgår på skift hvert år. Revisorer vælges for 1 år. Hvis der mangler 
repræsentation fra lodsejere i baglandet besættes bestyrelsesposten ikke. 
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§ 11 Konstituering af bestyrelsen 
 
Bestyrelsen er selvkonstituerende. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges 
for 1 år ad gangen.  
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme 
afgørende. 
Intet medlem af bestyrelsen må direkte eller indirekte oppebære noget vederlag for 
hvervet 
 
 

§ 12 Bestyrelsens forretningsorden 
 
Bestyrelsen afholder møder efter formandens bestemmelse, eller når 3 medlemmer af 
bestyrelsesmedlemmerne måtte foreslå det. 
 
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

§ 13 Vandløbsvedligeholdelse og -syn 
 
Bestyrelsen forestår laugets opgaver i lyset af laugets formål og er specielt forpligtet til at 
påse, at vedligeholdelsen af Odderbæk med tilløb sker i overensstemmelse med de 
vedligeholdelsesbestemmelser, der er fastsat i bilaget til vedtægterne. 
 
Disse bestemmelser kan kun ændres efter udtalelse fra vandløbsmyndigheden og den 
tilsynsførende efter naturbeskyttelsesloven (kommunen). Desuden skal ændringer 
godkendes på en generalforsamling, jf. § 7. 
 
For at sikre, at vedligeholdelsen tilgodeser både dyre- og planteliv samt en 
tilfredsstillende vandføringsevne, kan bestyrelsen benytte sagkyndig bistand, når behovet 
for vedligeholdelse skal vurderes. Selve vedligeholdelsen kan forestås af dertil lejede 
entreprenører, som skal have de fornødne kvalifikationer, f.eks. åmandsuddannelse eller 
lignende. 
 
 

III Økonomi 
 
 

§ 14. Medlemskontingent og vedligeholdelsesbidrag 
 
Hvert medlem betaler et fast grundbeløb som medlemskontingent. Dette beløb er ens for 
alle medlemmer, herunder bredejere såvel som lodsejere i baglandet og andre. 
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Desuden betaler bredejere et beløb pr. løbende meter bred som bidrag til 
vedligeholdelsen af Odderbæk med tilløb. Kontingent og vedligeholdelsesbidrag 
fastsættes årligt på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. 
 
I tilfælde af uenighed om vedligeholdelsen eller betaling herfor gælder reglerne i 
vandløbsloven, specielt kapitlerne 5 og 7. 
 
 

§ 15 Regnskab 
 
Laugets regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Den af bestyrelsen valgte kasserer udarbejder 
på grundlag af laugets bilag driftsregnskab og status.  
Regnskabet revideres af revisorerne og tilbageleveres bestyrelsen senest den 1. marts. 
 

 
§ 16 Gæld 

 
Laugets bestyrelse må ikke stifte gæld. 
 
 

§ 17 Tegning og fuldmagt. 
 
Lauget tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give fuldmagt til formanden. 
 
 

§ 18 Opløsning 
 
I tilfælde af laugets opløsning, jf. § 7, træffer generalforsamlingen bestemmelse om 
anvendelse af laugets midler, så de i videst mulige omfang anvendes i overensstemmelse 
med laugets formål. 
 
 
 
 
Bilag: Bestemmelser for vedligeholdelse af Odderbæk med tilløb, jf. § 13. 
 
 
 
De oprindelige vedtægter af 2. november 2000 er herved revideret og  
således vedtaget på generalforsamlingen d. 8. marts 2012. 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Dirigentens underskrift 


