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Vedtægter for foreningen Viskinge Eventyrlige Skovhaver  

1. Navn  
Foreningens navn er Viskinge Eventyrlige Skovhaver. 

2.Formål 
2.1 Viskinge Eventyrlige Skovhaver er en frivillig almennyttig mangfoldig forening, hvis formål er at etablere 
skovhaver omkring Viskinge med plads til fællesskaber, leg, læring, selvforsyning og grønne eksperimenter. 
 
2.2 Foreningen ønsker at inspirere til nye fællesskaber og bæredygtige projekter, hvor borgere kan mødes på tværs 
om relationsopbyggende aktiviteter i naturlige omgivelser og grønne samlingsrum. 
 
2.3 Med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab er foreningens formål at styrke biodiversiteten 
og folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og 
engagerende i samfundet. 
 
3. Hjemsted 
3.1 Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune 
 
4. Medlemmer 
4.1 Der er to former for medlemskab, A og B. 
4.2 Enhver person, som kan tilslutte sig formålet, kan blive A medlem. 
4.3 Enhver organisation, forening, skole, institution el. lignende, som kan tilslutte sig formålet, kan blive B medlem. 
 
5. Eksklusion 
5.1 Et medlem, som modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af den til enhver tid siddende bestyrelse.  

5.2 Det medlem, der bliver ekskluderet, har ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor 
alle medlemmer kan forholde sig til beslutningen.  

5.3 Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af 
foreningen igen. 
 
6. Kontingent 
6.1 Medlemmerne er forpligtede til årligt at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.  

6.2 Hvis et medlem ikke har betalt kontingent for et år, bliver de slettet som medlem.  
 
7. Generalforsamling 
7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en gang årligt.  

7.2 Bestyrelsen indkalder medlemmer til generalforsamlingen med minimum 3 ugers varsel via email og via sociale 
medier. 

7.3 Alle A medlemmer kan stille op til bestyrelsen og har hver en stemme til generalforsamlingen. 

7.4 Dagsorden for generalforsamlingen er: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent for A og B medlemmer 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter  
7. Valg af revisor 
8. Diskussion af indkomne forslag 
9. Eventuelt 
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7.5 Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger og hvis 25% af medlemmerne ønsker det, 
skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.  
 
7.6 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel via email. 
 

8. Bestyrelse 
8.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og kasserer. 

8.2 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen og mødes efter behov. Dog kan praktiske opgaver 
uddelegeres til personer, som står uden for bestyrelsen. 

8.3 Alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer. 

8.4 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af minimum 5 personer og en suppleant.  

8.5 Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, tre det ene år og to det andet år.  

8.6 Ved frafald af bestyrelsesmedlemmer og /eller suppleanter er bestyrelsen selvsupplerende indtil efterfølgende 
generalforsamling. 

9. Økonomi 
9.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal godkendes af et efterfølgende bestyrelsesmøde og fremlægges til den 
følgende årlige generalforsamling. 

9.2 Foreningens revisor skal løbende kontrollere regnskabets rigtighed og om foreningen overholder egne regler og 
vedtægter og andre love og regler. Revisoren skal fremlægge evt. bemærkninger til årsregnskabet til 
generalforsamlingen. 

9.3 Foreningen tegnes af forperson og kasserer i forening.  

9.4 Bestyrelsen kan give en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. Ved misligholdelse 
af fuldmagten kan denne trækkes tilbage med øjeblikkeligt varsel. 

9.5 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler 
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

10. Vedtægtsændringer 
10.1 Vedtægter kan ændres ved generalforsamling med 3/4 flertal, hvor over halvdelen af medlemmerne er til stede. 

10.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen. 

11 Opløsning af foreningen 
11.1 Foreningen kan opløses når 3/4 af medlemmerne fremmødt til en ekstraordinær generalforsamling stemmer 
herfor.  

11.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. formue en lovlig og anerkendt organisation med et almennyttigt 
formål af lignende karakter. Den opløsende generalforsamling beslutter hvilken organisation. 

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 24.01.2022. 

Vedtægter ændret ved generalforsamling afholdt 05.02.2023 


