
Vedtægter for Foreningen Moselys Venner  1 

§ 1 

Foreningens navn er Moselys Venner 

Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 

Foreningen består af personer eller organisationer, der har meldt sig 

ind i Moselys Venner og som har betalt kontingentet. 

 

§ 2 

Foreningens formål er at varetage Moselys interesser i relation til 

kommissoriet for Mosely udarbejdet af Naturstyrelsen. Foreningen 

skal fungere som kontaktled mellem Mosely, Naturstyrelsen og an-

dre. 

 

§ 3 

Alle medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. 

 

§ 4 

Foreningens virksomhed finansieres ved kontingenter, driftsindtæg-

ter, tilskud, ved frivillige bidrag og ved eventuelle aktiviteter.  

´ 

§ 5 

Årsmødet er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig 

uanset de fremmødte antal. 

 

Årsmødet er åbent for alle interesserede. 

 

Indkaldelser til alle årsmøder skal bekendtgøres med 14 dages varsel 

på Moselys hjemmeside: 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/mosely.aspx 

 

Ordinært årsmøde skal afholdes en gang om året inden udgangen af 

februar måned. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet under punkt 6, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet. 

 

 

 

 

 

Ved ethvert ordinært årsmøde behandles følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Beretning om Foreningens virke 

3. Regnskab i revideret form forelægges 

4. Planer og budget for de kommende år 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af 1 revisor 

10. Valg af 1 revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

Årsmødet afgør ved simpelt flertal de forslag, der er optaget på 

dagsordenen. 

 

Ved vedtægtsændringer kræves simpelt flertal på hver af 2 på hinan-

den følgende årsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellem-

rum. 

 

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. 

Hvis det forlanges, skal stemmeafgivning foregå skriftligt. 

Samtlige medlemmer har stemmeret. 

 

§ 6 

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes når bestyrelsen finder det nød-

vendigt, og/eller når 1/3 af foreningens medlemmer har indgivet 

skriftlig begæring herom. 

 

Bestyrelsen skal da senest 30 dage efter indkalde til ekstraordinært 

årsmøde med angivelse af dagsorden. 
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§ 7 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 

 

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 4 på ulige og 

4 på lige år.1 revisor er på valg hvert år. Der vælges suppleanter 

hvert år. 

 

§ 8 

På førstkommende bestyrelsesmøde, senest 14 dage efter ordinær 

generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig med en formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Møder i bestyrelsen afholdes, når formanden eller 2 af dens med-

lemmer ønsker det. 

 

Ved afstemninger på bestyrelsesmøderne, hvor der er stemmelighed, 

har formanden den endelige beslutning. 

 

§ 9 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Kassereren skal senest 8 dage før årsmødet forelægge det reviderede 

regnskab for bestyrelsen. 

 

Afhændelse og pantsætning af foreningens værdier kan kun ske iføl-

ge årsmødets beslutning. 

 

§ 10 

 

Formanden og næstformanden tegner foreningen i relation til aftaler 

med Naturstyrelsen og med andre interessenter. 

 

Formanden og kassereren indestår for alle ind- og udbetalinger. 

Kasseren er ansvarlig for foreningens kassebeholdning. 

 

Projekter der kræver finansiering skal vedtages i bestyrelsen og afta-

ler om kreditter skal være underskrevet af formand og kassereren. 

Bestyrelsen hæfter alene med foreningens formue.  

 

§ 11 

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på 2 af hinanden 

følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages 

mellemrum. 

 

Eventuelle aktiver går til Naturstyrelsen 

 

 

Således vedtaget den 27-08-2012 


