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Vedtægter for
Hunderevet

§ 1 Foreningens navn og formål:

Foreningen Hunderevet har til formål at arbejde for en etablering/retablering og senere
vedligeholdelse af et stenrev nordøst for Hundested.

§ 2 Foreningens medlemmer:

Foreningen optager alle med interesse for foreningens formål. Skriftlig kommunikation med
medlemmerne sker kun elektronisk.

§ 3 Hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Halsnæs Kommune.

§ 4 Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt inden den 1. juli. Et flertal i bestyrelsen
eller 50% af medlemmerne kan dog træffe beslutning om, at der skal afholdes ekstraordinær
generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent
2) Formandens og bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse og vedtagelse af regnskabet
4) Drøftelse af planer for det kommende år
5) Forelæggelse og vedtagelse af medlemskontingent og budget
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Drøftelse af indkomne forslag
9) Eventuelt

Generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med minimum 4 ugers varsel. Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen sender forslagene ud til
medlemmerne inden generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemme-
flerhed.

Alle medlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede.
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§ 5 Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 3-7 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Umiddel-
bart efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv med minimum formand og kasserer.

§ 6 Vedtægtsændringer:

Foreningens vedtægter kan ændres, hvis der på generalforsamlingen er flertal herfor og mindst
50 % af de stemmeberettigede er til stede.
Hvis et flertal på generalforsamlingen ikke udgør mindst 50% af alle stemmeberettigede, kan
dette flertal beslutte indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal
kan vedtage de oprindeligt foreslåede vedtægtsændringer.

§ 7 Regnskabs- og formueforhold:

Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter samt formueforhold.
Regnskabsåret er 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres og godkendes af foreningens revisor forud
for generalforsamlingen.

Formand eller to bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen.

Formand og kasserer er underskrifts berettigede til foreningens bankkonto. Udbetalinger over
10.000 kr. kræver godkendelse af både formand og kasserer.

§ 8 Foreningens ophør:

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på en
generalforsamling og beslutter dette.

Hvis et flertal på generalforsamlingen ikke udgør mindst 2/3, kan dette flertal beslutte indkal-
delse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor et simpelt flertal kan vedtage opløsningen.

I tilfælde af ophør skal eventuelle aktiver tilfalde en almennyttig forening, der arbejder for
etablering af rev i de danske farvande eller for generel forbedring af det danske havmiljø.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Fyrgården i Hundested den 3. marts 2018.
Dirigent Henning Hansen.

Revision ved ekstraordinær generalforsamling 2-2-2019:
    Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt inden den 1. april.
ændret til:
    Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt inden den 1. juli.




