
Vedtægter for støtteforeningen ”Naturrum Thyborøns Venner”. 

§1: Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er: ”Naturrum Thyborøns Venner”. 

§2: Formål. 

At sikre ”Naturrum Thyborøns” fortsatte eksistens, vedligehold og videreudvikling. 

§3: Medlemsforhold. 

Som medlem kan optages allemed interesse i foreningens formål. 

§4: Kontingent. 

Kontingentet er kr. 50,- pr. år. Et husstandskontingent koster kr. 100,- Erhvervsdrivende kan blive 

medlem for kr. 250,-. Ændring af kontingentet vedtages ved generalforsamlingen. Udmeldelse af 

foreningen sker ved manglende betaling af kontingent. 

§5: Generalforsamling. 

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk.2: Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og meddeles 

medlemmerne via en e-mail eller skriftlig indkaldelse, hvis en sådan ikke eksisterer. 

Stk.3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk.4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved alm. stemmeflertal (over halvdelen af de 

fremmødte). 

Stk.5: Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning. 

Stk. 6: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år herunder kontingent fastsættelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

    (Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer + 2 suppleanter). Ved stemmelighed tæller 

    formandens stemme dobbelt. Valgperioden er 2 år. I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer 

    på valg og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanterne er på valg hvert  

   år.  

   Herudover udpeger Lemvig Kommune og Lemvig Turistbureau hvert et fast medlem af  

   bestyrelsen. 

7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer/sekretær 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt  



§6: Ekstraordinær generalforsamling. 

Stk.1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det 

fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftlig begrundet krav med forslag 

til dagsorden. 

Stk.2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er 

modtaget. Senest 7 dage før afholdelse skal en dagsorden herfor være udsendt til alle 

medlemmer. 

Stk.3: Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 

stemmeberettigede. 

§7: Regnskab. 

Følger kalenderåret. 

§8: Vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 

ændringen. 

§9: Opløsning. 

Beslutning om foreningens opløsning kræver ¾ stemmeflertal af de fremmødte på 2 efter hinanden 

følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum. Foreningens formue og evt. 

ejendele tilfalder herefter Thyborøn Fritidscenter. 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 19. marts 2013. 

 

Hvad er et Naturrum? 

Formlet med et Naturrum er at skabe fysiske rammer, som giver mulighed for fordybelse og 

aktiviteter for alle i naturskønne områder. Naturrum skal også være en tryg og inspirerende 

platform, som den uvante naturbruger kan bruge som udgangspunkt for opdagelsesture, der kan 

give en fornemmelse for, hvad naturen kan byde på. 

Hvorfor Naturrum Thyborøn? 

Intentionen med et Naturrum her var at sætte fokus på stedets særlige attraktioner: Naturen, havet, 

fjorden og fuglene, samt de historiske spor som bunkerne. 


