Tversted Borger- og Turistforening
Østervej 10, Tversted
9881 Bindslev
Love for Tversted Borger- og Turistforening
§ 1: Navn, Hjemsted
Foreningens navn: Tversted Borger- og Turistforening.
Foreningens hjemsted: Tversted, Hjørring Kommune
§ 2: Formål
Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesser overfor offentligheden samt at byde
borgere og landboere i Tversted et samlingspunkt, hvor de uden hensyn til livsstil eller politisk
anskuelse kan mødes til gensidig gavn og glæde.
§ 2, stk. 2:
Foreningens formue skal – bortset fra nødvendig driftskapital – investeres på en sådan måde, at den giver
størst muligt afkast, uden at foreningen påtager sig nogen væsentlig risiko.

§ 2, stk. 3:
a) Hvert år kan bestyrelsen udlodde kr. 100.000 til formål, der gavner almenvellet i Tversted og
omegn.
b) Såfremt afkastet af formuen et år overstiger kr. 100.000, dækkes udlodningen af afkastet, og det
resterende afkast hensættes til senere udlodning.
c) Hensættelser jf. b) kan udloddes sideløbende med den under a) nævnte udlodning.
d) Såfremt bestyrelsen ønsker at udlodde mere end kr. 100.000 jf. a), skal det godkendes på en
generalforsamling.
§ 3: Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person, samt foreninger og virksomheder, der
ønsker medlemskab.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte at optage et medlem. Vedkommende ansøger kan forlange sagen
forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige og bindende
afgørelse.
Et medlemskab af foreningen forudsætter betaling af det årlige kontingent. Kontingentet forfalder til
betaling 1. januar det pågældende år. Medlemmer der ikke har betalt kontingent ved generalforsamlingens
start, udmeldes automatisk.
§ 4: Udmeldelse
Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Indbetalt kontingent kan ikke
forlanges tilbagebetalt.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af, medlemmet har en sådan livsførelse, at bestyrelsen
skønner, at vedkommende bør ekskluderes. Et ekskluderet medlem kan forlange sagen forelagt på den
førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige og bindende afgørelse.

§ 5: Generalforsamlingen og indkaldelse
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Alle generalforsamlinger afholdes i Tversted og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse
via e-mail til de medlemmer der har oplyst deres mailadresse, samt på foreningens
hjemmeside www.tversted.dk og foreningens facebookgruppe. Bekendtgørelsen skal indeholde en
henvisning til dagsordenens punkter.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
§ 6: Ekstraordinær Generalforsamling
Bestyrelsen KAN når som helst indkalde til EKSTRAORDINÆR generalforsamling og SKAL gøre det,
hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med
angivelse af dagsorden.
§ 7: Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende
stemmeberettigelse, afstemningsform og stemmeafgivning.
§ 8: Stemmeret
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de medlemmer, der giver møde og som ikke er i
kontingentrestance.
Kontingentbetaling efter udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal kunne
dokumenteres ved fremmødet.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt fra flere end 2 medlemmer.

§ 9: Dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år.
3. Foreningens driftsregnskab og status, indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets
fordeling og anvendelse, fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
5. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisionsfirma.
9. Eventuelt.
For at forslag skal kunne behandles og afgøres på generalforsamlingen skal de være indsendt til
bestyrelsen senest 8 dage før.
§ 10: Afstemning
Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed. Til forslag om foreningens opløsning kræves dog,
at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.
Er 2/3 ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget ved simpel
stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen snarest, og inden 30 dage, til en ny generalforsamling, på
hvilken forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til hvor mange af
foreningens medlemmer, der er repræsenteret på denne generalforsamling.
§ 11: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle skal være stemmeberettigede på
generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og hvert lige år afgår 4 medlemmer, i hvert ulige år 3
medlemmer. Genvalg kan ske. I de lige år indstiller erhvervsmedlemmer et medlem til valg/genvalg. I
tilfælde af frafald i bestyrelsen tiltræder dertil valgte suppleanter
§ 12: Opgaver
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og har navnlig ret og pligt til
at føre tilsyn med, at foreningen ledes på forsvarlig måde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte regler for sin virksomhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller
næstformanden er til stede.
Bestyrelsens møder indkaldes med mindst 24 timers varsel. Alle afstemninger foregår ved simpel
stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der udarbejdes et referat efter bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende
bestyrelsesmøde
Ethvert medlem kan få adgang til godkendte referater.
§ 13: Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 andet medlem
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.
§ 14: Revision og Regnskab
Der foretages en gennemgang af regnskabet af det på generalforsamlingen valgte revisionsfirma.

§ 15: Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
§ 16: Årsregnskab
Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i regnskabslovens klasse A.
§ 17: Hæftelse
Foreningen kan ikke påtage sig forpligtelser for hvilke foreningens medlemmer hæfter personligt,
medmindre de pågældende medlemmer personligt underskriver på forpligtelserne.
§ 18: Foreningens Opløsning.
Såfremt foreningens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens
ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer. Eventuelle
likvidationsoverskud skal indsættes på en spærret konto i et af likvidatorerne valgt pengeinstitut.
Det på kontoen henstående beløb, skal stilles til rådighed for en eventuel ny borger- og
turistforening.
Det skal overlades til Hjørring Kommune at afgøre, om en eventuel ny forening dækker det i §2
nævnte formål i et sådant omfang, at den nye forening bør have rådighed over det indsatte beløb,
og i så tilfælde skal Hjørring Kommune være forpligtet til at udbetale beløbet til den nystiftede
forening.
Er en sådan ny forening ikke oprettet inden 10 år efter nærværende forenings
likvidationsafslutning, skal det indsatte beløb fuldt overgå til Hjørring Kommune til uddeling til en
eller flere borger- og turistforeninger, der skal arbejde inden for Hjørring Kommunes grænser med
formål, der ligner det foran i §2 anførte.

Vedtaget på ordinær generalforsamling i Tversted den 15. juni 2021.
Jens Guldsmed-Thomsen
Som dirigent _________________________________________________________

