
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN "FRILUFTSLIV " 

1.              NAVN OG HJEMSTED 

1a Foreningens navn er Friluftsliv og er stiftet i 

Odense 1994,hvor gældende vedtægter er vedtaget. 

1b Friluftsliv er en selvstændig forening uden partipolitisk eller 

religiøst sigte. 

 

2. FORMÅL 

 

2a Foreningens formål er at udbrede kendskabet til  

kanosejllads samt andre friluftsrelaterede aktiviteter. 

2b At arrangere ture for medlemmerne i Danmark 

2c At arbejde aktivt for alles ret til naturen 

3. MEDLEMSKAB 

3a Enhver kan optages som medlem 

3b Grupper kan også optages som medlem. Gruppemedlemskab 

giver dog kun ret til en stemme på generalforsamlingen 

4. KONTINGENT 

4a Alle medlemmer betaler kontingent en gang årligt 

4b Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og er gældende 

fra 1/4 samme år 

5. GENERALFORSAMLING 

5a Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens 

anliggender. Stemmeret og valgbarhed kun for medlemmer over 15 år.  

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. 

5b Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i marts/april 

Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel 

enten pr brev eller mail 

5c Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Foreningens fremtidige arbejde 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Bestyrelse 

b. Suppleanter 

c. Revisor og suppleant 

7. Eventuelt 

5d Generalforsamligen er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte medlemmer 

5e Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være  

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

5f Såfremt lovændringer skal behandles på generalforsamlingen, 

skal dette fremgå af indkaldelsen og disse forslag skal senest 14 

dage før være bestyrelsen i hænde. 

5g Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldelse af bestyrelsen 

eller når mindst 10 % eller 15 stemmeberettigede fremsender  

skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden. 

5h  Bestyrelsen konstituerer sig selv 

5I Valgperioden er 2 årig. Ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 

og lige år 2 stk 

5J Hvert år vælges 1 suppleant og revisorsuppleant. Revisor vælges  

udenfor bestyrelsen for en 2 årig periode i lige år.' 

6 EKSKLUSION 

6a I særlige tilfælde kan en generalforsamling træffe beslutning  

om fuldstændig eksklusion af foreningen. 

7. FORENINGENS MIDLER 

7a Ved forvaltning af foreningens midler hæfter bestyrelsen 

solidarisk for stiftet gæld. 

7b Foreningens midler kan anbringes på girokonto, bankkonto, 

værdipapirer eller fast ejendom. 

7c 2 af bestyrelsen bemyndige personer kan hæve på foreningens 

konti 

7d Ved materiale køb/udgifter på over 1000kr, skal købet godkendes 

af bestyrelsen 

7e Regnskabsåret følger kalenderåret 

8. FORENINGENS OPLØSNING 

8a Opløses foreningen vil den til enhver tid stående formue, blive 

overdraget til friluftsrelateret ungdomsarbejde i kommunen. 

 

 

 

 

 


