
dre instanser, skal dette fremgå af forretningsordenen. Forret-
ningsordenen skal endeligt indeholde de aftaler bestyrelsen har 
indgået vedr. sit eget virke.  

 
§6:  Hæftelse og tegningsregel 

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. 

Stk. 2. 
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene 
skal være formand eller næstformand. 

Stk. 3. 
Til optagelse af lån kræves dog tilslutning fra den samlede besty-
relse. 

 
§7:  Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

Stk. 2. 
Årsregnskabet underskrives af formand og kasserer, hvorefter det 
afleveres til revisionen i tide til, at det reviderede regnskab kan 
gøres tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside 
senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 
§8:  Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 

Til ændring af denne vedtægt eller til foreningens opløsning kræ-
ves, at mindst halvdelen af medlemmer er mødt, og at mindst 2/3 
af de fremmødte stemmer for vedtagelse.  

Stk. 2. 
Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt til den pågæl-
dende generalforsamling og mindst 2/3 har stemt for ændringen/
opløsningen, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling. 
På denne kan beslutning tages uanset de fremmødtes antal og der 
kræves alene simpelt flertal for vedtagelse. 

Stk. 3. 
I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til almennyt-
tigt fremme af foreningens formål efter bestemmelse af den oplø-
sende generalforsamling. 
———————————— 
Seneste ændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. august 2020 
og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2020. 
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Side 2 

§1:  Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Rebild Turistforening og dens hjemsted er 
Rebild Kommune. 

Stk. 2. 
Foreningen er optaget i det Centrale Virksomheds Register med 
nummeret 3577 3495. 

 
§2:  Formål 

Foreningens formål er at fremme turismen i Rebild Kommune og 
tilstødende områder. 

Stk. 2. 
Formålet tilgodeses bl.a. ved at fremme medlemmernes kompeten-
cer i rollen som værter for deres gæster. 

 
§3:  Medlemmer 

Som medlemmer af foreningen kan optages familier, enkeltperso-
ner, virksomheder og institutioner. 

Stk. 2. 
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

 
§4:  Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær 
generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og med 
angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske ved e-mail til med-
lemmerne og pr. brev til de, hvis e-mail adresse foreningen ikke er 
i besiddelse af. 

Stk. 2. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte føl-
gende: 
1.  Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

Stk. 3. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
indsendt til info@rebildturist.dk eller til formanden senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

Stk. 4. 
Hvert medlem har, uanset kategori, én stemme på generalforsam-
lingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afgørelser på 
generalforsamlingen sker ved simpelt flertal. Stemmeberettigede 
er alene medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. 
Såfremt et medlem anmoder derom, skal afstemning på general-
forsamlingen foregå skriftligt.  

Stk. 5.  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på bestyrelsens 
foranledning eller når mindst 25 medlemmer fremsætter en skrift-
ligt motiveret anmodning herom. Bestyrelsen indkalder den ekstra-
ordinære generalforsamling som anført ovenfor i stk. 1. 

 
§5:  Bestyrelsen 

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 – 7 med-
lemmer og under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrel-
sesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år. Genvalg 
kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. 

Stk. 2. 
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller når 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning derom. 
Indkaldelse af bestyrelsen påhviler formanden. Beslutninger i be-
styrelsen sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 3. 
Til varetagelse af afgrænsede opgaver kan bestyrelsen nedsætte 
udvalg eller etablere projekter. Udvalg og projekter kan bemandes 
med medlemmer uden for bestyrelsen. For projekters vedkom-
mende kan disse også bemandes med folk fra samarbejdspartnere. 
Både udvalg og projekter rapporterer til foreningens bestyrelse.  

Stk. 4. 
Generalforsamlingen vælger desuden 0, 1 eller 2 suppleanter, såle-
des at summen af antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
giver 7. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  

Stk. 5. 
Bestyrelsen opretholder en forretningsorden. Af forretnings-
ordenen skal det bl.a. fremgå hvilke stående udvalg bestyrelsen 
finder nødvendige eller hensigtsmæssige for at varetage forenin-
gens løbende drift. I det omfang foreningen er repræsenteret i an-
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