
VEDTÆGTER 

FOR 

Liv i Fjelstervang ApS 

cvr nr 10 08 03 63 

§ 1 

Selskabets navn er Liv i Fjelstervang ApS 

§ 2. 

Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Selskabets adresse er den til en hver tid udnævnte kasserer. 

 

§ 3 

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom til såvel bolig som erhvervsformål og dermed beslægtet 

virksomhed. 

§4 

Selskabets anpartskapital udgør kr. 514.000,00, fordelt i anparter a kr. 1.000,00 og multipla  herfra. 

Anpartskapitalen er fuld indbetalt. Anparterne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer. 

§5 

Ved overgang af anparter har de øvrige anpartshavere forkøbsret til den kurs, som selskabets revisor 

fastsætter for anparter ud fra en vurdering af selskabets økonomiske stilling, herunder skattetilsvar. 

Revisors kursfastsættelse kan indankes til henholdsvis foreningen af Statsautoriserede Revisors 

Responsumudvalg eller Foreningen af Registrerede Revisors Responsumudvalg, alt efter, hvorvidt 

selskabets revisor er statsautoriseret eller registreret. 

Tilbuddet om forkøbsret fremsendes gennem selskabets direktion. De øvrige anpartshavere skal inden 3 

uger fra tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten gældende. 

Købesummen erlægges straks kontant. 

§ 6 

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel i den lokale ugeavis. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandsberetning. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse samt årsrapport. 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte regnskab. 

5. Valg af bestyrelse. 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt. 



 

§ 7 

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb a 1.000,00 én stemme 

§ 8 

Selskabets bestyrelse består af 5 personer 

Direktøren vælges af bestyrelsen 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På 1. generalforsamling vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Selskabet tegnes af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

§ 9 

Selskabets regnskaber revideres af en generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

§ 10 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til 31/12. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 

31/12/2002 

----------------------- 

Direktøren og advokat Kaare Kristensen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af vedtægter og 

anmeldelse som måtte blive pålagt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. maj 2017 

 

 

Fjelstervang den 8/5/2017 
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