
        VEDTÆGTER for Hellebæk Kohaves Venner 
 

 

§ 1. Navn og hjemsted 
 

Foreningens navn er Hellebæk Kohaves venner. Dens hjemsted er Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk. 
 

§ 2 Formål 
 

Foreningens formål er : 
at udbrede kendskabet til natur og kultur i Hellebæk Kohave og på omliggende arealer 
at udnytte de rekreative muligheder med respekt for områdets bæreevne 
at arbejde for en bevarelse og forbedring af naturforholdene ud fra en respekt for områdernes naturgivne forudsætninger og ud fra Hellebæk Kohaves 

nuværende landskabelige åbenhed. 
 

Formålet søges opfyldt gennem ekskursioner, udstillinger, møder, kurser og lignende aktiviteter og gennem løbende dialog med områdets ejer. 
 
Udgangspunktet for foreningens aktiviteter er Hellebæk Avlsgård. Herfra øver foreningen sin virksomhed med hjemmel i den med Naturstyrelsen 

indgåede overenskomst. 
Naturstyrelsen vedligeholder udvendig og foreningen indvendig. 
 

§ 3 Medlemsforhold 
 

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der sympatiserer med foreningens formål og accepterer dens vedtægter. 
 

Medlemskab træder i kraft ved kontingentindbetaling 
 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen, ved eksklusion eller ved opløsning af foreningen. Udmeldelse vil ske automatisk ved 

mere end 1 års kontingentrestance. 
 

Til eksklusion af medlemmer kræves ¾ flertal blandt de tilstedeværende medlemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling. Der kan ikke benyttes 

fuldmagt. 
 

§ 4 Bestyrelse 
 

Bestyrelsen varetager den daglige drift. Den består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fastsætter selv sin 

forretningsorden. 
 

§ 4 Bestyrelse 
 

Bestyrelsen varetager den daglige drift. Den består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 

§ 5 Generalforsamling 
 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. 
 
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav 

herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med 14 dages varsel. 
 
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt, simpelt flertal. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme, såfremt 

kontingentindbetalingen er sket inden den ordinære generalforsamling. 
Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. 
 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
 
1.Valg af dirigent og referent. 
2.Formanden fremlægger bestyrelsens beretning herunder orientering fra medlemsmøder. 
3.Godkendelse af beretningen 
4.Fremlæggelse af foreningens regnskab ved kassereren. 
5.Godkendelse af regnskab og udkast til budget. 
6.Fastsættelse af kontingent 
7.Indkomne forslag 
8.Valg af bestyrelse og suppleanter 
9.Valg af revisor og revisorsuppleant 
10.Eventuelt 
  
 



 
Ad: 8 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, således at 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 medlemmer på ulige årstal. 

Samtidig vælges 2 suppleanter for en periode på 2 år. 
Første gang vælges den ene dog kun for en et-årig periode, således at der er en suppleant på valg hvert år. 
 

Ad 9: Revisor og revisorsuppleant vælges for en periode på 1 år. 
Ved vakante poster påhviler det bestyrelsen at sikre, at der er relevante kandidater. 
Forslag til personvalg kan endvidere fremsættes på generalforsamlingen. 
Såfremt der er flere kandidater end ledige poster under pkt. 8 og 9, skal valgene ske skriftligt. Stemmesedlen skal indeholde det samme antal 

navne som antallet af ledige pladser 
   

§ 6 Regnskab og formue 
 

Foreningens midler til daglig administration og øvrige udgifter tilvejebringes ved et på generalforsamlingen fastsat kontingent og ved ansøgninger til 

fonde og lignende til finansiering af særlige aktiviteter. 
 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 

§ 7 Tegning og hæftelse 
 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 
 

§ 8 Vedtægtsændringer 
 

Foreningens vedtægter kan ændres med ¾ flertal blandt de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling. 
 

§ 9 Opløsning 
 

Ved eventuel opløsning af foreningen, som skal vedtages med ¾ flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel og 

højst 2 måneders mellemrum, skal foreningens nettoformue overdrages til organisationer med lignende formål efter generalforsamlingens beslutning 
 
. 
 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 01.03.03 og ændret ved generalforsamlingsvedtagelse den 13. marts 2011. 
 
Bestyrelse: 
 

 

 

 
Steen Søgaard (formand)  Niels Grønkjær (kasserer) 

 
 

 

 

 

Axel Gaarslev                    Kirsten Holst               
 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Poul Erik Pedersen              Peter Rodemann 

 

 
 

 

 

Henrik Schurmann    
 

 

 
 

_ 
    Dirigent              

 


