Foreningens vedtægter
§ 1 Navn og medlemmer
Foreningens navn er Vildmoseforeningen
Vildmoseforeningen er hovedforening, hvortil der kan være knyttet forskellige
Interesseafdelinger.
Der er tilknyttet følgende afdelinger: Remisen i Dokkedal, Støttegruppen for Lille
Vildmose Nationalpark og Lille Vildmose Plejelaug.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der betaler det årlige kontingent.
Kontingentet er et husstandskontingent.
§ 2 Hjemsted
2.1 Foreningens hjemsted er i Lille Vildmose.
§ 3 Formål
3.1 Foreningen skal synliggøre, afholde og støtte aktiviteter, der sætter fokus på
den unikke natur og kulturhistorie i Lille Vildmose og omegn.
3.2 Foreningen fungerer som støtteforening for Lille Vildmosecentret.
3.3 Foreningen arbejder for at bevare, formidle og genoprette højmosens unikke
natur.
3.4 Foreningen arbejder for oprettelse af Lille Vildmose Nationalpark.
§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes ved annonce i bladet MOSEN, foreningens
hjemmeside og Facebook-side med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen skal have følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Aflæggelse af beretning

3.

Aflæggelse af regnskab

4.

Forelæggelse af budget

5.

Indkomne forslag

6.

Fastsættelse af kontingent

7.

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

8.

Eventuelt

Formanden skal hvert år udarbejde bestyrelsens beretning.

Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning til
det, eller når 20 % af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen er højeste
myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. En afstemning
skal foregå skriftligt såfremt mindst ét medlem ønsker det.
Et medlemskab af foreningen er et husstandskontingent og giver én stemme ved
generalforsamlingen.
§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne, 2 suppleanter og 2 revisorer, vælges på den ordinære
generalforsamling blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår efter tur 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær, og kasserer,
dog må formand og kasserer ikke være én og samme person. Bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved afstemning med stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der skal
normalt afholdes 4 bestyrelsesmøder om året.
Formanden indkalder til møder og leder disse.
§ 6 Økonomi og revision
6.1 Regnskabsåret. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
6.2 Administration af regnskab. Kassereren skal løbende udføre driftsregnskab,
hvortil bilag er knyttet med løbenumre. Kasserer orienterer om regnskabsmæssig status på bestyrelsesmøderne.
Til generalforsamlingen udarbejdes årsregnskab.
6.2 Revision. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen.
6.3 Kontingent. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent udgør
per 1/1-2019 180kr.
§ 7 Vedtægter og vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske ved vedtagelse på ordinær generalforsamling, hvor
vedtægtsændringerne er annonceret, eller på ekstraordinær generalforsamling, der
har vedtægtsændringen som emne. I begge tilfælde kræves simpelt flertal for at
forslaget skal kunne vedtages.
§ 8 Opløsning
I fald foreningen opløses overgår ejendele og kapital til Lille Vildmosecentret.
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