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§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Esbjerg Naturplejeforening. 
Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 

Foreningen er tilknyttet DN Esbjerg. 

 

§ 2. Foreningens formål: 
Foreningens overordnede formål er gennem naturpleje at beskytte truede naturtyper og udvikle 

biodiversiteten i Esbjerg. Arbejdet foregår primært i samarbejde med Esbjerg Kommune. 

 

§3. Medlemsoptagelse: 
Alle borgere – primært med tilknytning til Esbjerg Kommune – kan optages som medlemmer. 

 

§ 4. Kontingent: 

Medmindre andet er fastsat, betales et årligt kontingent, som vedtages i forbindelse med 
generalforsamlingen. 

 

§ 5. Medlemsforpligtigelser: 

Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt. 
Foreningens medlemmer deltager efter eget ønske og formåen i foreningens arbejde. 

Medlemmerne forventes at følge Naturbeskyttelseslovens bestemmelser vedrørende færdsel og 

ophold i naturen. 

§ 6. Medlemsrettigheder: 

For at være berettiget til at stemme på generalforsamlingen skal et medlem være optaget og 

have indbetalt kontingent senest 4 uger før den årlige generalforsamling. 

Alle fremmødte medlemmer har en stemme. Et medlemskab giver ret til en stemme. 
 

§ 7. Regnskab: 

Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller 
underskud. 

Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsens godkendte 

udgifter. 

Indtægter og udgifter føres i regnskabet. 

Før den ordinære generalforsamling skal revisor have revideret regnskabet. 
 

  



§ 8. Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. maj. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har én stemme og 

beslutninger træffes ved flertal. 

 
§ 9. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling: 

Generalforsamlingen indkaldes elektronisk med mindst 14 dages varsel  

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 

 

§ 10. Dagsorden for generalforsamling: 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

5. Foreningens udvikling - åben debat. 
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf. 

7. Valg af bestyrelse og én suppleant. 

8. Valg af revisor og én revisorsuppleant fra foreningens medlemmer. 

9. Eventuelt. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Afstemning sker ved 

håndsoprækning med mindre andet ønskes. 

Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 

 
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 

Kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det. 

Skal indkaldes og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling. 

 
§ 12. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Heraf mindst 3 medlemmer fra DN Esbjerg. 

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det første år er 2 

medlemmer på valg. Genvalg er muligt.  

Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand, sekretær, kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer. 

Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Det er muligt skriftligt at meddele sit kandidatur til bestyrelsen senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

 

§ 13. Bestyrelsens opgaver: 

Ansvarlig for den daglige drift og ledelse af foreningen. 
 

§ 14. Vedtægtsændringer: 

Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamlingen med minimum 2/3 af 

de afgivne stemmer. 

 
§ 15. Opløsning af foreningen: 

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamlingen, hvor minimum 2/3 af 

medlemmerne stemmer for opløsning eller på en efterfølgende ekstraordinær 

generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse af 
foreningen. 

Eventuel formue fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer 
 

Forslag udarbejdet af Knud Erik Vinding. 26. februar 2018 

 


