
Vedtægter for 
Naturrum Tisvildeleje, f.m.b.a.   

(05.03.2017) 
 
§ 1. Foreningens navn.  
 
Foreningens navn er Naturrum Tisvildeleje, forening med begrænset ansvar. Foreningen 
er stiftet den 05.03.2017. 
 
 
§ 2. Foreningens Formål.  
 
Foreningens formål er at leje og drive bygningen Naturrum Tisvildeleje, der er ejet af 
Tisvilde og Omegns Erhvervsforeningen.  
 
Bygningen, der er benævnt Naturrum, er opført med økonomisk støtte og donationer fra 
fonde og myndigheder. Bygningen er opført på lejet grund, idet det bebyggede areal er 
stillet til rådighed af Naturstyrelsen. Det er et krav fra bidragsydernes side, at driften af 
Naturrummet adskilles fra erhvervsforeningens økonomi. 
 
Driften af Naturrummet skal ske med respekt af "samarbejdsaftale for etablering og drift af 
støttepunkt for friluftsliv og naturrum ved Tisvildeleje Strand, der er indgået den 22./23. juni 
2016 mellem Gribskov Kommune, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Tisvilde og omegns 
Erhvervsforening."  
 
Foreningen registreres med cvr.nr.: 38518569 og momsregistreres. 
 
 
§ 3 Foreningens hjemsted.  
 
Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.  
 
 
§ 4. Foreningens medlemmer.  
 
Medlemmer af foreningen er initiativtagerne bag opførelsen af Naturrummet omfattende 
Tisvilde Gymnastikforening (TGF), Tisvilde Hegn Orienteringsklub (THOK), Nordtrim samt 
Tisvilde og Omegns Erhvervsforeningen. 
 
Som nye medlemmer kan, med de eksisterende medlemmers enstemmige accept, 
optages foreninger / organisationer, der vil arbejde aktivt for foreningens formål og bidrage 
til løsningen af de opgaver, der påhviler foreningen i den forbindelse. 
 
Udmeldelse af foreningen kan ske skriftlig med et varsel på 6 måneder til udgangen af et 
kalenderår.  
 
 
 



§ 5. Medlemmernes bidrag til foreningen og hæftelse. 
 
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.  Foreningens medlemmer 
hæfter således ikke for foreningens forpligtelser.  
 
Medlemmerne betaler ikke kontingent for medlemskabet. Et medlem har ikke krav på 
nogen andel af foreningens formue ved udtræden af foreningen, ligesom der ikke skal 
betales indskud ved indtræden. En medlemsforening har omvendt ret til at anvende 
Naturrum Tisvildeleje vederlagsfrit til møder og lign. arrangementer, dog efter en 
forudgående reservation.  
 
Medlemmernes rettigheder udøves gennem generalforsamlingen og bestyrelsen. 
Medlemsforeningerne bidrager med frivillig arbejdskraft til udførelse af 
vedligeholdelsesopgaver på bygningen og har fri brugsret til bygningen. 
 
 
§ 6. Generalforsamlinger.  
 
Stk. 1.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Gribskov 
Kommune. 
 
Stk. 2. Hver af medlemsforeningerne er repræsenteret af en personer, der udpeges af 
hver medlemsforening, idet foreningerne frit vælger tidspunkt og periode for udpegningen.   
 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 28 dage efter at to medlemmer skriftlig 
har forlangt dette overfor foreningens bestyrelsesformand. 
 
Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, idet indkaldelse skal ske med mindst 
14 dages og højst 28 dages varsel ved elektronisk kommunikation. Indkaldelsen skal 
sendes til såvel formanden for medlemsforeningerne, som det medlem den pågældende 
forening har udpeget til bestyrelsen.  
I indkaldelsen skal der være angivet, hvilke anliggender der skal behandles på 
generalforsamlingen, og indkaldelsen skal være vedlagt forslag til behandling på 
generalforsamlingen samt årsregnskab, der skal være påtegnet af revisor udpeget af 
Tisvilde og Omegns Erhvervsforening.  
 
Stk. 5. Evt. forslag fra foreningens medlemmer skal indsendes til formanden mindst en uge 
før generalforsamlingen. Eventuelle forslag eftersendes til samme gruppe som 
indkaldelsen er udsendt til, mindst 5 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:  
 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.  

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for godkendelse  

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse. 



5.  Indkomne forslag.  

6. Medlemsforeningerne oplyser om udpegninger til bestyrelsen. Såfremt der ønskes 
flere medlemmer i bestyrelsen, end antallet af medlemsforeninger, vælges disse af 
generalforsamlingen. 

 

7. Valg af revisor.  

8. Eventuelt. 

 
Stk. 7. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende 
behandlingsmåde og stemmeafgivelse.   
 
Hver medlemsforening har en stemme. Hvis der er uenighed mellem flere repræsentanter 
for samme medlemsforening, er stemmen fra medlemsforeningens formand afgørende. 
 
Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, bortset fra ændring af vedtægter og opløsning 
af foreningen, der kræver, at 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. 
 
Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal foreligge skriftligt og dateret, idet det af 
fuldmagten skal fremgå, hvem fuldmagten gives til, og idet fuldmagten ikke må være mere 
end 1 år gammel. En person kan højst modtage to fuldmagter. 
 
Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten og sendes til 
medlemmerne. 
 
 
§ 7. Foreningens ledelse.  
 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, idet 
medlemsforeningerne udpeger to medlemmer, og Erhvervsforeningen for Tisvilde og 
Omegn, som ejer af Naturrum Tisvildeleje, udpeger 3 medlemmer. Generalforsamlingen 
kan beslutte, at der skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer, der i så fald vælges af 
generalforsamlingen efter indstilling fra medlemmerne. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen 
fastsætter sin egen forretningsorden, og skal sørge for en forsvarlig organisation af 
foreningens virksomhed.  
 
 
§ 8. Tegningsregler. 
 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem.  
 
Bestyrelsen kan ikke optage lån. Bestyrelsen kan ikke optage kreditter og kan ikke yde 
kunder/lejere kredit ud over, hvad der følger af almindelige samhandelsforhold. 
 



Foreningen opretter bankkonto. Der oprettes fuldmagt til denne efter bestyrelsens 
beslutning.  
 
 
§ 9. Regnskabsår. 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 
31.12.2017. Årsregnskabet revideres af revisor udpeget af Tisvilde og Omegns 
Erhvervsforening.  
 
 
§ 10. Foreningens opløsning.  
 
Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, hvor 
mindst 3/4 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmer for opløsningen.  
 
Opnås denne majoritet for forslaget ikke, men er vedtaget med almindelig stemmeflerhed, 
skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på 
dagsordenen.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvor mindst halvdelen af 
foreningens medlemmer er repræsenteret, idet forslag her kan vedtages med almindelig 
stemmeflerhed. 
 
Ved opløsning af foreningen skal evt. formue tilfalde den/de der fortsat driver bygningen. 
Hvis dette ikke er aktuelt, uddeles midlerne til lokale foreninger. 
 
Således vedtaget ved foreningens stiftelse den 05.03.2017, og ændret på Ekstraordinær 
Generalforsamling d. 08.05.2017 
  
 
Som dirigent:  
 
_________________________________ 
 
 
 
Medlemsforeninger: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Tisvilde Gymnastikforening (TGF) Tisvilde Hegn Orienteringsklub (THOK)  
 
 
______________________________ _____________________ 
Tisvilde og Omegns Erhvervsforening Nordtrim 
 
 
 


