
 

 

 

         

 

 

         Levende Landsbykultur

             i Vesthimmerland
                                                       

                                                        Vedtægter

                                                                

Foreningens navn er:      Levende Landsbykultur i Vesthimmerland

Foreningens hjemsted 

og værneting er:    Vesterbølle by, Vesthimmerlands Kommune.

                                           

Foreningens formål er: 

1)   At udbrede kendskab til og interesse for æstetiske værdier ved bygninger,

       bybilleder og landskaber. 

2)   Hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende, gennem forhandlinger med  

       ejere og/eller myndigheder at søge ændringerne tilpasset omgivelserne, hvad enten 

       dette er et gadebillede, havnefront, kystbillede, overgang fra by til land eller det åbne

       landskab. 

3)   Hvor det skønnes ønskeligt, hvad enten dette skyldes en bygnings værdi eller

       hensynet til en bygnings eller bys omgivelser, gennem oplysning og råd at søge

       en bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført.

4)   Gennem en fonds midler at yde økonomisk støtte til de under punkterne 1

       formål, evt. ved erhvervelse af bygninger og arealer, der derefter kan sættes i

       stand,foreningen skønner hensigtsmæssig fo

       erhvervede klausuler, der vil fremme formålet.

5)   At uddele en anderkendelse til en person, som foreningen skønner har gjort sig 

       fortjent til dette. 

6)   At indsamle, bevare, opbevare og fremvise redskaber med relation til gamle

       traditioner ved landbrug og håndværk i lokalsamfundene.

7)   Foreningens effekter, viden og materialer, kan benyttes af andre foreninger, skoler

       og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udbredelse af kendskabet til

       landsbykulturen i gamle dage.

Levende Landsbykultur

i Vesthimmerland 
Vedtægter 

                                                                § 1 

Foreningens navn er:      Levende Landsbykultur i Vesthimmerland 

Vesterbølle by, Vesthimmerlands Kommune. 

  §2 

At udbrede kendskab til og interesse for æstetiske værdier ved bygninger,

2)   Hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende, gennem forhandlinger med  

der at søge ændringerne tilpasset omgivelserne, hvad enten 

er et gadebillede, havnefront, kystbillede, overgang fra by til land eller det åbne

, hvad enten dette skyldes en bygnings værdi eller

hensynet til en bygnings eller bys omgivelser, gennem oplysning og råd at søge

en bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført. 

4)   Gennem en fonds midler at yde økonomisk støtte til de under punkterne 1

t. ved erhvervelse af bygninger og arealer, der derefter kan sættes i

foreningen skønner hensigtsmæssig for formålet, samt at pålægge d

klausuler, der vil fremme formålet. 

til en person, som foreningen skønner har gjort sig 

6)   At indsamle, bevare, opbevare og fremvise redskaber med relation til gamle

traditioner ved landbrug og håndværk i lokalsamfundene. 

og materialer, kan benyttes af andre foreninger, skoler

og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udbredelse af kendskabet til

landsbykulturen i gamle dage. 

Levende Landsbykultur 

At udbrede kendskab til og interesse for æstetiske værdier ved bygninger, 

2)   Hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende, gennem forhandlinger med   

der at søge ændringerne tilpasset omgivelserne, hvad enten  

er et gadebillede, havnefront, kystbillede, overgang fra by til land eller det åbne 

, hvad enten dette skyldes en bygnings værdi eller 

hensynet til en bygnings eller bys omgivelser, gennem oplysning og råd at søge 

4)   Gennem en fonds midler at yde økonomisk støtte til de under punkterne 1-3 nævnte 

t. ved erhvervelse af bygninger og arealer, der derefter kan sættes i den   

r formålet, samt at pålægge det  

til en person, som foreningen skønner har gjort sig  

6)   At indsamle, bevare, opbevare og fremvise redskaber med relation til gamle 

og materialer, kan benyttes af andre foreninger, skoler 

og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udbredelse af kendskabet til 



 

 

 

                                                                    § 3 

Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale kontingent, hvis størrelse 

fastsættes af generalforsamlingen. Indtægterne skal anvendes til foreningens 

administration, samt de i §2 stk. 1-7 nævnte formål. Disse bidrag indsættes i bank eller 

sparekasse, indtil beløbet kan anvendes til foreningens formål. 

 

                                                                   § 4 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i  

November måned. Indkaldelse og dagsorden, udsendes til samtlige medlemmer, enten  

pr. post eller mail med mindst 2 ugers varsel.  

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 

  1)  Valg af dirigent. 

  2)  Formandens beretning. 

  3)  Regnskab for det forløbne år. 

  4)  Fastsættelse af medlemskontingent. 

  5)  Behandling af indkomne forslag. 

  6)  Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter. 

  7)  Eventuelt. 

 

      § 5  

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 

mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret stiller krav herom. Bestyrelsen kan  

indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. 

Generalforsamlings beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor lovene  

ikke indeholder særlig regel for det modsatte. 

Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages på en hvilken som helst 

generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer møder, og mindst 

2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Dette gælder også beslutning om 

foreningens ophør. Hvis foreningen ophører, skal generalforsamlingen træffe 

beslutning om anvendelse af foreningens formue, ved almindelig stemmeflerhed. 

Skulle imidlertid halvdelen af foreningens medlemmer ikke være til stede, men der dog 

for ændringen afgives mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for, da indkalder  

bestyrelsen til en generalforsamling, der med førnævnte majoritet er beslutningsdygtig 

uanset antallet af fremmødte. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig 

fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog lade sig befuldmægtige til, at 

afgive stemme for mere end 3 fraværende medlemmer. Fuldmagten gælder, når den 

ikke er gjort særlig begrænset, til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

 



 

 

 

                                                                          § 6 

 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, der konstituerer sig med 

formand, næstformand, kasserer, sekretær, repræsentant, rådgiver i egnshistorie og  

fanebærer. Såfremt der ikke blandt de valgte til bestyrelsen, er medlemmer af byrådet 

eller kommunalbestyrelsen, kan en repræsentant fra de nævnte til enhver tid deltage i 

bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret. Om fornødent kan der nedsættes 

et udvalg af rådgivere. 

De førstvalgte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er 2 år, herefter afgår en 

trediedel, den første gang ved lodtrækning, derefter hvert år efter ancienitet. 

Genvalg kan finde sted. 

 

                                                                             § 7 

 

Bestyrelsen skal så vidt gørligt holde medlemmerne á jour med planer og arbejde, som 

falder inden for foreningens interesseområde. 

Bestyrelsen der repræsenterer foreningen udadtil, afgør inden for rammerne af denne 

vedtægt, alle spørgsmål vedr. foreningen og dennes fonds virksomhed, samt formidler 

kontakt til myndigheder og andre impliserede. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når  

mindst 4 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig 

stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Beslutning om køb og salg af fast ejendom er dog kun gyldig såfremt mindst 4 af  

bestyrelsens medlemmer har stemt for beslutningen. 

Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst 2 af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer  - eller 4 bestyrelsesmedlemmer ved formandens fravær. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et  

af de andre bestyrelsesmedlemmer. 

For bestyrelsens møder og aktivitet føres en protokol, der underskrives af samtlige  

tilstedeværende medlemmer. 

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsdagsorden. Bestyrelsen kan ansætte 

lønnet medhjælp, såvel fast som lønnet til enkelte opgaver. 

 

                                                                    § 8 

 

For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue. Fonden tegnes af formanden i 

samspil med et andet bestyrelsesmedlem. 

Ved køb og salg af fast ejendom og til optagelse af lån, med eller uden pant, kræves 

hele bestyrelsens underskrift.    

                                                 

 
       
       



 

 


