
Foreningen for Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose 

 

Vedtægter 

§1 Formål 

1.1 Foreningen arbejder for at bevare, formidle og genoprette Natura 2000 områdets 

unikke natur til gavn for lokalsamfundet, foreningens medlemmer og almenheden. 

1.2 Foreningen fungerer som rådgiver i forbindelse med gennemførelse af LIFE-projektet. 

1.3 Lodsejerforeningen varetager medlemmernes interesser i forbindelse med 

gennemførelse af LIFE-projektet for Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose, ”LIFE12 

NAT/DK/000803”.  

Lodsejerforeningen forventes at videreføre de tiltag, der iværksættes af LIFE-projektet 

efter udløb af projekt-perioden i slutningen af år 2018, samt de tiltag som bestyrelsen 

vedtager. 

§2 Hjemsted 

2.1 Foreningens hjemsted er Natura 2000 område nr. 3, der hedder ”Jerup Hede, Råbjerg 

og Tolshave Mose”.  

§3 Navn og medlemmer 

3.1 Foreningens navn er foreningen for Natura 2000 området ”Jerup Hede, Råbjerg og 

Tolshave Mose”, i daglig tale kaldet foreningen for Råbjerg Mose.  

3.2 Som medlem af foreningen kan optages lodsejere indenfor Natura 2000 området og 

andre med interesse for området. 

3.3 Foreningen har tilknyttet forskellige interessegrupper. Som udgangspunkt er der 

følgende 4 interessegrupper: græsning, naturpleje – herunder høslet og 

naturovervågning, jagt og erhvervsinteresser – herunder friluftsliv. Grupper oprettes 

og nedlægges efter behov og ønske fra foreningens medlemmer. 

3.4 Ind- og udmeldelse af foreningen sker til sekretæren for foreningen. 

§4 Generalforsamling 

4.1 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamlingen indkaldes ved annonce på Frederikshavn kommunes 

hjemmeside, mail til foreningens medlemmer samt en annonce i den lokale ugeavis 

med mindst 14 dages varsel. 

4.2 Generalforsamlingen skal have følgende punkter: 



1 Valg af dirigent 

2 Valg af sekretær 

3 Aflæggelse af beretning 

4 Indkomne forslag 

5 Valg af bestyrelse, suppleanter 

6 Eventuelt 

Sekretæren vælges for 1 år ad gangen.  

Formanden skal hvert år udarbejde bestyrelsens beretning. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens 

afholdelse. 

4.3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, 

eller når 20 % af medlemmerne ønsker det. 

4.4 Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Kun lodsejere har 

stemmeret på generalforsamlingen. En afstemning skal foregå skriftligt, såfremt 

mindst ét medlem ønsker det.  

§5 Bestyrelsen 

5.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 

5.2 Bestyrelsesmedlemmerne og 2 suppleanter, vælges på den ordinære 

generalforsamling blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. Det første år 

vælges 3 af medlemmerne til bestyrelsen dog for kun 1 år. 

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. Bestyrelsen er ulønnet. 

5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Ved afstemning med stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Formanden 

indkalder til møder og leder møderne. Sekretæren deltager i bestyrelsesmøder som 

referent uden stemmeret. 

§6 Økonomi  

6.1 Der opkræves ikke kontingent, men bestyrelsen kan stille forslag på en 

generalforsamling, om at der fremtidigt skal betales et kontingent, der fastsættes og 

godkendes af generalforsamlingen. Hvis der er medlemmer, der vælger at udtræde af 

foreningen af denne grund, kan der ikke opkræves kontingent hos disse medlemmer. 

6.2 I tilfælde af, at der opkræves kontingent, skal der på den ordinære generalforsamling 

vælges en kasserer og en revisor. Revisoren skal revidere regnskabet, inden det 

forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. 

§7 Vedtægtsændringer 



7.1 Vedtægtsændringer kan kun ske ved vedtagelse på ordinær generalforsamling eller 

ekstraordinær generalforsamling. I begge tilfælde kræves simpelt flertal blandt de 

fremmødte medlemmer for at forslaget skal kunne vedtages. 

 

Foreningen er stiftet den 25. marts 2014.  

Nærværende vedtægter er godkendt på foreningens anden generalforsamling i Jerup, den 22. marts 

2015, som dirigent: 

 

______________ 

 

Jerup, den 22. marts 2015, tiltrædes af foreningens nyvalgte bestyrelse: 

 

________________________  _______________________ _ 

 

 

_______________________ _  _________________________ 

 

 

________________________  _________________________

   

 

Jerup, den 25. marts 2014, valgt til sekretær: 

 

_________________________ 

 


