Vedtægter for
Lemvig - Thyborøn Turistforening.

§ 1 Navn.
Foreningens navn er "Lemvig - Thyborøn Turistforening".
Foreningens hjemsted er Lemvig Kommune.
§ 2 Formål.
Foreningens formål er at virke til fremme af turismen i foreningens område,
herunder at støtte udviklingen af områdets erhvervsliv.
§ 3 Medlemsforhold.
Som medlem kan optages såvel enkelte personer som erhvervsvirksomheder/juridiske personer, der betaler kontingent eller yder tilskud til foreningen.
Medlemskontingent fastsættes af foreningens bestyrelse.
§ 4 Turismefremme.
Turistforeningens bestyrelse udstikker strategi og målsætninger. Bestyrelsen
følger løbende op på de turismefremmende indsatser og hvorvidt de opstillede
målsætninger nås og strategien følges.
§ 5 Generalforsamling.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret har alene
medlemmer der har betalt kontingent eller ydet tilskud i det forgangne regnskabsår. Hvert personligt mødende medlem og erhvervsvirksomheder/ juridiske personer har én stemme. Erhvervsvirksomheder/juridiske personer kan
alene lade én person møde og udøve stemmeretten. Generalforsamlingen ledes
af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Alle beslutninger træffes ved al-

mindeligt stemmeflertal. Der kan ikke afgives fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller foreningens
opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at
beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Skulle det nævnte antal medlemmer ikke være til stede, men forslaget i øvrigt
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage
til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med simpelt
stemmeflertal.
Indkaldelse til alle generalforsamlinger i foreningen sker på foranledning af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i et eller flere lokale
dagblade/ugeaviser.
§ 6 Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
4. Orientering om kontingentfastsættelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
6. Valg af revisor(er)
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
8. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsens formand eller turistkontoret i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller
efter begæring fra mindst 10 % af medlemmerne. Begæringen skal angive den
dagsorden som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 30
dage efter beslutningen eller begæringens modtagelse.

Side 2 af 4

§ 8 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges af generalforsamlingen. 2
medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen for Lemvig kommune. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer fungerer i 2 år. Genvalg kan
finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand samt øvrige poster efter bestyrelsens valg. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes efter
formandens bestemmelse eller efter begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Afgørelser på bestyrelsesmøder sker ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Således vedtaget den 28.02.2011

§ 9 Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab udarbejdes af
registrerede eller statsautoriserede revisorer.
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§ 10 Tegningsret.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med lederen af turistkontoret eller af 4 medlemmer af bestyrelsen.
Således vedtaget den 28.03.2011
§ 11 Foreningens opløsning.
I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning anvendes midlerne til fremme
af foreningens formål efter generalforsamlingens vedtagelse.
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