
 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR  

ULFBORG-VEMB TURISTFORENING 

 

Navn og formål 

§ 1 

1. Foreningens navn er Ulfborg- Vemb Turistforening. 

2. Foreningens formål er, med selvfølgelig hensyntagen til miljø- og 

naturværdier, at fremme turistlivet i og at udvikle kendskabet til det 

geografiske område, som den 1. januar 2006 udgjorde Ulfborg-

Vemb kommune samt Vedersø Klit, støtte forskønnelsesbestræbel-

ser inden for samme område samt varetage dermed beslægtede 

opgaver. 

 

Medlemskab 

§ 2 

1. som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, som har 

bopæl i: selskaber og andre virksomheder som har hjemsted eller 

forretningsrelation i: foreninger og institutioner som har hjemsted i 

det i formålsbestemmelsen definerede geografiske område. 

2. Endvidere kan bestyrelsen ved enstemmig beslutning optage andre, 

når den finder anledning dertil, selvom vedkommende ikke måtte 

opfylde de foranstående betingelser. 

3. Der skelnes mellem 3 typer medlemskaber: 

a. Medlemmer, der er virksomheder med eget SE/CVR nr., 

samt foreninger og institutioner. Disse har hver 1 stemme på 
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generalforsamling. Optagelse finder sted, når foreningens 

bestyrelses flertal stemmer for. 

b. Medlemmer, der er aktive privatmedlemmer. Disse har hver 

1 stemme på generalforsamling. Optagelse finder sted, når 

foreningens bestyrelse stemmer for. 

c. Medlemmer, der er passive privatmedlemmer i forbindelse 

med blandt andet pasudstedelser. Disse har hverken tale- el-

ler stemmeret på generalforsamling. 

4. Bestyrelsens afgørelse om ikke-optagelse af ansøgeren indankes for 

foreningens ordinære generalforsamling, hvor da optagelse finder 

sted, når mindst 2/3 af de mødegivne medlemmer stemmer for. 

5. Optagelse har virkning fra henvendelsen.  

6. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrel-

sen. Der betales fuldt kontingent for det år, hvori udmeldelsen fin-

der sted. 

 

§ 3 

1. Bestyrelsen kan vælge at ekskludere et medlem af foreningen. Så-

dan beslutning kræver, at det pågældende medlem har udvist be-

vidst illoyalitet. 

2. Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal for at være gyldig ved-

tages med 2/3 flertal efter at medlemmet har haft lejlighed til at 

udtale sig overfor bestyrelsen om spørgsmålet. 

3. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af ansøgeren indankes 

for foreningens ordinære generalforsamling, hvor eksklusion finder 

sted, når mindst 2/3 af de mødegivne medlemmer stemmer for. 

 

Økonomi 

§ 4 

1. Foreningens midler tilvejebringes dels ved kontingent fra dens med-

lemmer, dels ved tilskud opnået som provision ved feriehusudlej-

ning samt drift eller udleje af de af foreningens ejede eller admini-

strerede ejendomme eller øvrige faciliteter. Endvidere fra diverse 

salg og provisioner. 

2. Årskontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til for-

eningens udgifter og fremlægges på generalforsamlingen til vedta-

gelse. Kontingent erlægges helårsvis forud. 

3. Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med for-

eningens formål. 

 

Bestyrelse og ledelse 

§ 5 

1. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 medlem-

mer hvoraf 3 er på valg hvert år. 
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2. Bestyrelsen sammensættes i det omfang det er muligt således at de 

enkelte områder i det i formålsbestemmelsen definerede geografi-

ske område tilgodeses med repræsentation således: 

a. Gørding/Bur/Vemb: 1 person 

b. Ulfborg: 2 personer 

c. Det sydlige og vestlige opland: 2 personer. 

d. Desuden vælges 1 medlem uden hensyn til geografisk tilhørs-

forhold. 

3. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, men er i samråd med 

det respektive område selvsupplerende i valgperioden. Til bestyrel-

sen kan ikke vælges personer, som ejer, driver eller på anden måde 

er interesserede i sommerhusudlejningsvirksomhed, som konkurre-

rer med den foreningen tilhørende udlejningsvirksomhed. 

4. Bestyrelsen repræsenterer foreningen overfor tredjemand. 

 

§ 6 

1. Bestyrelsen søger efter bedste evne at fremme foreningens formål. 

2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler efter lovgivningens 

regler. 

3. Bestyrelsen kan, når det skønnes for nødvendigt nedsætte udvalg. I 

alle udvalg skal mindst et af medlemmerne være bestyrelsesmed-

lem. Bestyrelsen sætter rammerne for det enkelte udvalgs virke. 

4. Alle udvalgenes forslag, udkast, budgetter m.m. skal forelægges 

bestyrelsen til godkendelse. 

 

§ 7 

1. Den daglige ledelse bortset fra ledelse af udlejningsvirksomheden 

forestås af foreningens formand. 

2. Alle henvendelser til foreningen som vedrører det turistpolitiske ar-

bejde i foreningen forelægges bestyrelsen på først følgende besty-

relsesmøde. Formanden iværksætter tagne beslutninger og foranle-

diger alle på møderne vedtagne skrivelser, erklæringer og bemærk-

ninger udfærdiget/besvaret. 

3. Det påhviler bestyrelsen som foreningens organ at besvare alle 

henvendelser og forespørgsler. Dog kan besvarelse af tek-

nisk/administrativ karakter uddelegeres til lederen af udlejnings-

virksomheden. 

 

§ 8 

1. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

2. Bestyrelsen kan vælge at honorere formanden. 

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til-

stede og bestyrelsesmøde er retsmæssigt indkaldt. Ved stemmelig-

hed er formandens stemme udslagsgivende. 



 Side 4 af 5 

4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder dette nødvendigt, 

eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

5. Den til enhver tid værende  leder af udlejningsvirksomheden funge-

rer som sekretær for bestyrelsen. 

6. Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens beslutninger, 

denne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

 

Foreningens drift  

§ 9 

1. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.  

2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret 

af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

3. Der udarbejdes et særskilt årsregnskab for udlejningsvirksomheden. 

Af konkurrencemæssige årsager medtages alene nettoresultatet i 

foreningens årsregnskab. Regnskabet for udlejningsvirksomheden 

revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

4. Under aflæggelse af beretning på foreningens ordinære generalfor-

samling orienteres om udlejningsvirksomhedens drift. 

 

§ 10 

1. Det løbende turistpolitiske arbejde varetages af formanden. 

 

Generalforsamling 

§ 11 

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afhol-

des hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen hertil sker i et lokalt dag- eller 

ugeblad eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmerne. Ind-

kaldelsen skal angive dagsorden og indkomne forslag. 

2. Evt. forslag der ønskes behandlet, skal afgives skriftligt til forman-

den/bestyrelsen senest med udgangen af januar måned i det på-

gældende år. 

3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det 

forløbne år. 

3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til god-

kendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende 

år til orientering. 

4. Forelæggelse af kontingentstørrelsen for A, B, og C –

medlemmer til vedtagelse. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 
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4. Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot én af de frem-

mødte ønsker det. 

5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 12 

1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages 

varsel, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ del af for-

eningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrel-

sen fremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden. 

2. Indkaldelse med kort angivelse af dagsorden sker ved offentliggø-

relse i et lokalt dag- eller ugeblad eller tilsendes alle medlemmer 

skriftligt. 

3. Indkaldelse skal ske senest 4 uger efter en begærings medtagelse. 

 

Vedtægtsændring og opløsning 

§ 13 

1. Til ændring af nærværende vedtægter eller foreningens opløsning 

kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet 

blandt samtlige medlemmer. 

2. Opnås denne majoritet ikke er bestyrelsen berettiget til at indkalde 

til en ny generalforsamling på hvilken vedtægtsændringerne eller 

beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 2/3 majori-

tet blandt de fremmødte medlemmer. 

3. Ved foreningens opløsning kan foreningens midler alene anvendes i 

overensstemmelse med formålsbestemmelsen herunder konkret til 

gavn for det i formålsbestemmelsen definerede geografiske område 

– alt efter den afgående og afviklende bestyrelses bestemmelse. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 9. og den 30. marts 2009 

 

Dirigent 

Jørgen Iversen 

Sign. 


