Vedtægter for
FORENINGEN NORDVESTJYSK FJORDKULTUR.

§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er
”FORENINGEN NORDVESTJYSK FJORDKULTUR”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Struer Kommune.
§ 2.
Stk. 1. Foreningens formål er:
a) at arbejde for bevarelse af- og udbredelse af kendskab til
kyst- og fjordkulturen, især i Nordvestjylland.
b) at arbejde for bevarelse af maritime håndværk og
–håndelag.
c) at arbejde for, at flest muligt fra flere generationer får
mulighed for aktiv deltagelse i samvær omkring
levendeholdelsen af fjordkulturen.
Stk. 2. Formålet opfyldes ved
a) at arbejde for oprettelse og drift af et kystkulturcenter i
Struer Kommune som beskrevet i projektbeskrivelsen,
udgivet i april 1997 under titlen:
”Nordvestjysk Fjordkultur – et kystkulturcenter i Struer”.
b) indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder eller
institutioner, som varetager realiseringen af et eller flere af
foreningens formål. En sådan aftale kan indebære gensidig
bestyrelsesrepræsentation.
§ 3.
Som medlem kan optages enhver, som støtter foreningens
formål.

§ 4.
Stk. 1. Medlemskab er personligt.
Stk. 2. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis
størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Stk. 3. Kontingentet opkræves årligt umiddelbart efter den
ordinære generalforsamlings afholdelse.
Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser.
§ 5.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i Nordvestjysk
Fjordkulturs lokaler i Havnevej 6, Struer hvert år inden
udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3
ugers varsel ved meddelelse til alle medlemmer på
foreningens hjemmeside og på opslag i foreningslokalerne i
Havnevej 6.
Stk. 4. På den ordinære generalforsamling behandles følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.

Stk.6a. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der på
ulige årstal er 3 på valg, på lige årstal 2 på valg.
Valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Valget skal
være skriftligt, hvis et medlem ønsker dette.
Stk.6b. Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan udvides med 1
repræsentant for hver samarbejdspartner, med hvilken der
er indgået skriftlig aftale i hh.t. §2 stk.2b.
Stk. 7. Generalforsamlingen vælger ved almindelig
stemmeflerhed 2 suppleanter til bestyrelsen, samt en
revisor, alle for 1 år.
Stk. 8. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
Det er en betingelse for udøvelse af stemmeretten, at
medlemmet ikke er i kontingentrestance pr. foregående
31/12. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Stk. 9. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ske
efter bestemmelse af bestyrelsen, eller når mindst 50% af
medlemmerne fordrer dette skriftligt. Indkaldelse sker
med samme tidsfrist som ved ordinær generalforsamling.
Stk.10. Ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på en
ordinær generalforsamling, samt på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 4
uger efter den ordinære generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling skal forslaget
vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Stk.11. Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er optaget i
foreningen og har betalt sit kontingent. Formand og
kasserer skal være myndige.

§ 6.
Stk. 1. Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor der
har været valg til bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig
med en formand, en næstformand og en kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen udgør den daglige ledelse af foreningen og
tegner foreningen udadtil.
Stk. 3. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper,
som selv fastsætter deres arbejdsgang. Arbejdsgrupperne
refererer til bestyrelsen.
§ 7.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet med revisors bemærkninger skal foreligge
til udlevering til medlemmerne 7 dage før den ordinære
generalforsamling.
§ 8.
Stk. 1. Beslutningen om foreningens opløsning kan tages efter
samme retningslinier, der følges ved gennemførelse af
vedtægtsændringer, jfr. § 5, stk. 10.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens
formue og øvrige midler en institution, med et formål som
ligner foreningens, efter bestyrelses indstilling.

Struer, .. april 2015.

