
Himmelpinds venner  
vedtægter 

 
§1. 
Foreningens navn er:  Himmelpinds Venner". 
Foreningen er stiftet den 27/8 1996 og er 
hjemmehørende i Vejle Kommune. 
 
§2. 
Foreningens formål er at udbrede oplysning og 
information om Himmelpind og stedets historie, samt at 
afholde arrangementer i tilknytning hertil, og i det hele 
taget at udøve folkeoplysende arbejde omkring den 
lokale historie, natur, kultur og friluftsliv. Der skal være 
kontinuerlige aktiviteter,  både idrætslige og kulturelle 
fortrinsvis i de lyse måneder af året. 
 
§ 3. 
Som aktive medlemmer kan optages alle, der vedkender 
sig disse vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et 
medlem, hvis den finder særlig anledning hertil. 
 
3.a Foreningen kan godkende oprettelse af særlige 
afdelinger, f. eks. afdeling for mountainbikere, sådanne 
afdelinger skal vælge et udvalg og  en formand, som 
refererer til bestyrelsen. 
 
§ 4. 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 
medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 2 
medlemmer vælges dog første gang for 1 år, og dette 
afgøres ved lodtrækning. Valgbar er ethvert medlem 
over 18 år. 
 
§ 5. 
Grundkontingentet fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen. 
 
§ 6. 
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 
forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 
dens respektive formue. Foreningens medlemmer har 
ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen 
ud over kontingentet. 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af 
foreningens formue eller udbytte af nogen art. 
 
§ 7. 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, 
der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes enten 
skriftligt eller gennem dagspressen med mindst en uges 
varsel. 
Forslag til behandling skal være formanden i hænde 
senest 3 dage før generalforsamlingen. 
 

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Alle sager 
afgøres ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). 
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.  
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de fremmødtes 
godkendelse. 
Der udarbejdes referat over vedtagne beslutninger, som 
underskrives af dirigenten. 
 
§ 8. 
På den ordinære generalforsamling behandles følgende 
dagsorden: 
1.Valg af dirigent 
2.Aflæggelse af beretning 
3.Fremlæggelse af regnskab 
4.Indkomne forslag, herunder kontingent 
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter 
6.Valg af revisor 
7.Evt. 
 
§ 9. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en formand 
og kasserer ud af sin midte. Dog kan bestyrelsen vælge 
en kasserer uden for bestyrelseskredsen, hvis den finder 
det hensigtsmæssigt. Kassereren deltager så i 
bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 
§ 10. 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller 
kassereren når det drejer sig om økonomiske forhold, i 
andre tilfælde det bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen 
har delegeret varetagelsen af den  
specifikke opgave til. 
 
§ 11. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§ 12 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
 
§ 13 
Foreningen søger medlemskab i landsorganisationen DGI 
, sydøstjylland. 
 
§ 14. 
Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens 
formue formål som ligger op ad foreningens formål efter 
anvisning af Kulturselskabet Himmelpind. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 
27/8 1996  
og ændret på generalforsamlingen den 28/3 1998. 
samt den 22/3 2018 og 13.8.2020 
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