
Vedtægter for
Nordvestsjællands Naturhistoriske 

forening

§ 1 Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune, og foreningens formål er 
at udbrede kendskabet til naturen, særligt gennem foredrag og ekskursioner.

§ 2 Der foretages/afholdes ekskursioner og foredrag efter bestyrelsens beslutning.

§ 3 Meddelelse om afholdelse af ekskursioner og foredrag bekendtgøres i 
foreningens medlemsblad / program, der udsendes to gange årligt i marts/
april og september/oktober.

§ 4 stk.1Som medlem af foreningen kan optages enhver, der interesserer sig for naturen

stk.2Et medlem, der begår groft brud på fredning af flora og/eller fauna, kan af 
bestyrelsen udelukkes fra foreningen. Enhver udelukkelse forelægges på den 
førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§ 5 stk1 Kontingentet for løbende kalenderår fastsættes på den årlige generalforsamling

stk2 Et kontingent dækker en enkelt person/husstand og giver en stemme på 
generalforsamlingen. Sidste betalingsfrist for kontingentet er 15. maj. Herefter vil     
der blive udsendt en rykker, og er kontingentet ikke betalt senest 31. maj betragtes 
medlemmet som slettet på grund af restance.

§ 6 stk.1 Formanden vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.

stk.2Endvidere vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valget gælder for 
en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgår på skift, således 
at der hvert år skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Stk.3Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Kassereren behøver ikke at være bestyrelsesmedlem.

stk.4 Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en toårig periode. Disse afgår på
        skift.

stk.5Regnskabet følger kalenderåret.

stk.6 Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen giver            

         foreningens formand og kasserer fuldmagt til de nødvendige bankforretninger.         

§ 7 stk.1Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, så vidt muligt i 
forbindelse med et medlemsarrangement.

stk.2Generalforsamlingen indkaldes i det medlemsblad/program, der udsendes i 
september/oktober og omfatter som minimum generalforsamlingens 



dagsorden. 

Årsberetning, regnskab, budget og evt. indkomne forslag 
fremlægges senest ved generalforsamlingens start.

stk.3Stemmeret har fremmødte medlemmer.

stk.4Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal.

stk.5Skriftlig afstemning kan forlanges af 5 stemmeberettigede.

stk.6Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 
medlemmer.

stk.7Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller 
hvis mindst 10 medlemmer skriftligt begærer det.

stk.8Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før denne.

stk.9Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning ved formanden

3. Regnskab ved kassereren

4. Budget og bestyrelsens forslag til kontingent ved kassereren

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg sf revisor eller suppleant

8. Eventuelt

§ 8 Foreningen har en elektronisk forhandlingsprotokol. I denne indføres referat af 
generalforsamlingen, og hvad der ellers måtte vedrøre foreningens 
virksomhed, herunder en kort beretning om hver foreningsaktivitet.

§ 9 stk.1Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger 
vedtager dette med 3/4 af de afgivne stemmer.

stk.2Foreningens eventuelle formue og øvrige ejendele vil i så fald være at anvende 
efter bestyrelsens beslutning, dog i henhold til foreningens formålsparagraf.

 Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. februar 2016


