
Vedtægter for Ålbæk Strandparks Venner 
 

 
§1. 

Foreningens navn er ”Ålbæk Strandparks Venner”. 
 

§2.  
Formål 

Foreningens formål: At medvirke til at sikre  
etablering, vedligeholdelse og fornyelse af Ålbæk 
Strandpark. 

• Foreningen er det koordinerende og 
samlende organ overfor myndigheder og 
offentlige instanser omkring alle forhold 
vedrørende Ålbæk Strandpark 

• Foreningen har en oplysende og rådgivende 
funktion overfor medlemmerne. 

 
§3. 

Organisation 
Foreningens organisation består af generalforsamlin-
gen og bestyrelse. 
 

§4. 
Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. Kun den kan give, forandre og ophæve 
vedtægter. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april 
måned. 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker 
med 14 dages varsel. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er 
følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter. 
6. Fastsættelse af årskontingent er 100 kr. pr. 
    husstand. Opkrævning sendes ud sammen  
    med indkaldelsen. 
    Udgifter dækkes efter bilag. 
7. Eventuelt. 

 
Kun foreningens medlemmer har adgang til general-
forsamlingen med stemmeret og valgbarhed. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 
indkaldes med otte dages varsel, når bestyrelsen 
finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring 
fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer. 
Hvis sådant krav fremsættes af medlemmerne, er de 
pågældende pligtige til, overfor bestyrelsen, at 
fremsætte forslag til dagsorden, ligesom alle må give 
møde og redegøre for årsagen til indkaldelsen. 

Forslag til årets generalforsamling skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Indkaldelsen vil blive publiceret 
på Lihme mailservice, Lihme Info via Facebook og i 
personlig mail. 
 

§5. 
Afstemning 

Til vedtægtsændring fordres mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
Alle andre beslutninger afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal og ved håndsoprækning, dog skal 
skriftlig afstemning finde sted, når begæring herom  

 

fremsættes, samt ved valg under § 4 pkt. 5. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
§6. 

Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Valg til bestyrelse sker for 2 år ad gangen, og for at 
bevare og sikre en vis kontinuitet vælges der i de lige 
årstal 2 og i de ulige årstal 3 medlemmer. 
Genvalg kan finde sted.  
Der vælges én revisorer, som vælges for 2 år ad 
gangen. På generalforsamlingen vælges for et år, to 
bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant. 
Valgbarhed kræver fremmøde ved generalforsam-
lingen, eller ved skriftlig tilkendegivelse. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer, sekretær og ét bestyrelses-
medlem. Der kan nedsættes udvalg til varetagelse af 
foreningens daglige drift. 
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, og i 
øvrigt når det anses for påkrævet. 
Indkaldes sker, med otte dages varsel. Alle afgørelser 
træffes ved almindelig flertalsbeslutning. 
. 

§7 
Protokol 

Over såvel det på generalforsamlingen som på 
bestyrelsesmøder vedtagne beslutninger, skrives der 
et kort referat i det af foreningen autoriserede medie. 

 
§8 

Regnskaber 
Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december. 
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