
Vedtægter for foreningen ”Bevar Roen i Guldborgsund” 

1. Foreningens navn er Bevar Roen i Guldborgsund. Foreningen er hjemmehørende i 
Guldborgsund Kommune.  

2. Foreningens formål er at bevare og udvikle Guldborgsund Kommune og tilstødende 
farvande som et attraktivt område for rekreative naturoplevelser, biodiversitet, 
bosætning og turisme. Dette skal især ske ved at søge at beskytte fuglereservater, Natura 
2000-områder og deres omgivelser samt friholde kystområder og bevaringsværdige 
landskaber for bebyggelse og tekniske anlæg. 

3. Som medlemmer kan optages personer, som kan tilslutte sig foreningens formål. 
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens formål. 

4. Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling for et år 
ad gangen. Bestyrelsen består af 5 personer. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, 
som har den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens beslutninger tages i møder, hvor 
formanden eller næstformanden samt mindst to andre medlemmer er til stede. 

5. Generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af februar måned. Indkaldelse 
foretages senest 14 dage før generalforsamlingens afvikling på foreningens hjemmeside 
og ved udsendelse af mails til medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingens afvikling. Vedtægtsændringer og andre beslutninger skal vedtages 
med simpelt flertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på 
generalforsamlingen. 

a. Dagsorden til generalforsamlingen: 

i. Valg af dirigent 

ii. Formandens beretning 

iii. Fremlæggelse af revideret regnskab  

iv. Fastsættelse af kontingent for det kommende år  

v. Indkomne forslag  

vi. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

vii.Valg af 2 suppleanter 

viii.Valg af 2 revisorer  

ix. Valg af revisorsuppleant 

6. Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling 
med 14 dages varsel. 

7. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen søger at tilvejebringe sine midler ved 
kontingent, donationer m.m. Eventuel optagelse af lån forudsætter en beslutning på 
generalforsamlingen.  

8. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for 
de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser 
med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

9. Hvis bestyrelsen ikke ser mulighed for foreningens fortsatte virke, indkaldes der til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor det afklares, om foreningen skal videreføres. Hvis 
foreningen ikke kan videreføres, opløses foreningen. Eventuelle frie økonomiske midler 



uddeles til almennyttige eller velgørende formål i foreningens område efter 
generalforsamlingens beslutning. Lånte effekter, som foreningen er i besiddelse af ved 
foreningens opløsning, gives tilbage til ejeren. Effekter, som foreningen ejer, gives til 
andre foreninger eller personer efter bestyrelsens skøn. 


