Vedtægter for Lyttesholm Naturcenter
§1
Navn og hjemsted
Stk.1 Foreningens navn er Lyttesholm Naturcenter.
Stk. 2 Foreningen har hjemme i Lolland Kommune.
§2
Foreningens formal
Stk. 1 Foreningens formal er at udvikle og drive Lyttesholm og være paraplyforening for brugere af
Lyttesholm Naturcenter og derved fortsat sikre brugernes mulighed for gode naturoplevelser i et unikt
omrade.
Foreningen vil arbejde for istandsættelse af bygninger og indretning saledes at Lyttesholm kan benyttes med
og uden overnatninger til undervisning, møder, kurser, udstillinger, interesse fællesskabs arrangementer o.l.
af enkeltpersoner, foreninger, institutioner og interessegrupper ”.
Evt. overskud fra aktiviteter i henhold til lejemalets formal, forudsættes geninvesteret i ejendommen eller i
aktiviteter i henhold hertil.
§3
Medlemskreds og kontingent
1) Optagelse i foreningen sker pa den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev)
tilmelding til bestyrelsen for foreningen.
2) Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 2 Medlemskontingent fastsættes for et ar ad gangen af generalforsamlingen. Der fastsættes et beløb for
enkeltpersoner og et for institutioner/virksomheder og foreninger. Kontingent forfalder til betaling en gang
arligt. Større beløb og donationer er velkommen og kan indbetales løbende.
.
Stk. 1 Alle med interesse for Lyttesholm Naturcenter - foreninger, institutioner, interesse grupper og enkelt
personer - kan optages som medlemmer af foreningen.
Stk. 3 Hvis et medlem er i restance vil medlemmet blive udmeldt ved afslutningen af indeværende
regnskabsperiode.
Stk. 4
Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse
modarbejder foreningens formal eller med forsæt bringer foreningen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal
indga i bestyrelsens/formandens beretning pa først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede
medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op pa generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning
jf. § 18, stk. 3.
§4
Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes via
hjemmeside og lokale opslag med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 8 dage inden
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer af foreningen der har betalt kontingent for det foregaende ar. Der kan
kun stemmes ved personlig fremmøde.
Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter
o Valg af dirigent. o Bestyrelsens beretning o Forelæggelse af regnskab til godkendelse. o Forelæggelse af
budget o Fastsættelse af kontingent o Indkomne forslag. o Valg af bestyrelsesmedlemmer o Valg af
suppleant. o Valg af revisor og revisorsuppleant o Eventuelt.

Stk. 6 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.
Stk. 7 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 4 uger,
hvis mindst 2/3 af medlemmerne stiller krav herom.
Stk. 9
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse pa 7 medlemmer. Der vælges for 2 ar saledes at 4
bestyrelsesmedlemmer er pa valg i lige ar og 3 bestyrelsesmedlemmer pa valg i ulige ar Suppleanter vælges
1 ar ad gangen. Det bør ved sammensætning af bestyrelsen tilstræbes at bestyrelsen repræsenterer et bredt
udvalg af foreninger og interesser ved Lyttesholm.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
§5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5 Formanden leder bestyrelsen. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes
som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sadanne sager.
§6
Hæftelse
Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der pahviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§7
Tegningsregler
Stk. 1 Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden
eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§8
Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsar er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Foreningen vælger en intern revisor samt en ekstern revisor.
Stk. 2 Foreningens regnskab underskrives af foreningens revisor og samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§9
Vedtægtsændringer
Stk. 1 Forslag om ændring af vedtægterne skal fremga af indkaldelsen til generalforsamlingen. Der skal
redegøres for forslaget i indkaldelsen. Forslag om vedtægtsændringer og ophør af foreningen kan kun
vedtages pa en generalforsamling.
§ 10
Opløsning
Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal pa to pa hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2 Foreningens aktiver skal i sa fald realiseres pa bedst mulig vis og nettoprovenu herfra overdrages til
andet tilsvarende almennyttigt formal som vedtages pa generalforsamlingen.
Saledes vedtaget pa den stiftende generalforsamling 4 maj. 2013 og red. Pa ordinær 26.februar 2015

