
Vedtægt for Kirstinelysts Venner 

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Kirstinelysts Venner, og foreningen er hjemmehørende på Naturrum Kirstinelyst, 

Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl. 

Foreningen er dannet den 22. august 2013. 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningens formål er at arbejde for udvikling og gennemførelse af aktiviteter med naturlig relation til 

stedet og Randbøl Hede, på Kirstinelyst eller med udgangspunkt i Kirstinelyst. Det er også 

venneforeningens formål at udbrede kendskabet til Kirstinelyst og Randbøl Hede gennem oplysning og 

formidling samt at virke som ambassadør for stedet. Endelig skal foreningens medlemmer medvirke til, at 

der løbende er opsyn med Kirstinelyst, og at stedet bruges hensigtsmæssigt. 

§ 3 Medlemskreds og kontingent 

stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig Kirstinelysts Venners formål.  

stk. 2 Et medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

stk. 3 Vejle Kommune og Billund Kommune er som hjemstedskommuner for Kirstinelyst og Randbøl Hede 

begge fødte medlemmer af foreningen og har ret til hver at vælge en kommunal repræsentant til 

bestyrelsen. De kommunalt udpegede repræsentanter har ikke stemmeret. 

stk. 4 Naturstyrelsen kan ikke være medlem af venneforeningen. Som ejer af Kirstinelyst og Randbøl Hede 

udstikker Naturstyrelsen de overordnede rammer for, hvilke aktiviteter venneforeningen kan gennemføre 

på stedet. 

stk. 5 Medlemskontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og indbetales til 

foreningen til den dato, bestyrelsen fastlægger. 

§ 4 Bestyrelsen 

stk. 1 Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer valgt på 

generalforsamlingen samt 2 medlemmer udpeget af Vejle og Billund kommuner. 

stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. 

stk. 3 Bestyrelsen er pligtig til hvert år at indsende kort skriftlig redegørelse over aktiviteter og økonomi til 

Naturstyrelsen. Det skal minimum være i form af beretning og regnskab. 

§ 5 Generalforsamlingen 

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt og senest ved udgangen af marts måned. 

stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker direkte pr. mail eller post til 

medlemmerne og indkaldelsen udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller når 1/4 af 

medlemmerne skriftligt ønsker det. 

stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 



stk. 7 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 8 dage før 

generalforsamlingen har indbetalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

stk. 8 På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelserne ved simpelt 

stemmeflertal blandt de fremmødte. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer. 

stk. 9 Afstemning skal foregå skriftligt, hvis et medlem ønsker det. 

stk. 10 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. Herunder godkendelse af beretning 

3. Regnskabsaflæggelse. Herunder godkendelse af regnskab 

4. Bestyrelsens forslag til og godkendelse af kontingent for det følgende regnskabsår 

5. Indkomne forslag 

6. Bestyrelsens forslag til aktiviteter 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af revisor (lige år) 

10. Evt. 

stk. 11 Valg finder sted således: På lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, på ulige år 3 medlemmer. 

Hvert år vælges 2 suppleanter. Første år vælges 3 medlemmer for 1 år og 2 medlemmer for 2 år. 

stk. 12 Revisionen består af en revisor, der er på valg hvert andet år. 

 

§6 Regnskab og formue 

stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. I 2013 dog fra stiftelsen den 22. august til den 31. 

december. 

§ 7 Tegning og hæftelse 

stk. 1 Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

stk. 2 Foreningen hæfter alene med dens til enhver tid værende formue. 

stk. 3 Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

foreningen. 

§ 8 Opløsning af foreningen 

stk. 1 Opløsning af Kirstinelysts Venner kan kun ske, hvis et flertal af de fremmødte medlemmer på 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger ønsker det. 

stk. 2 Kirstinelysts Venners midler og aktiver tilstiles ved en opløsning Naturstyrelsen, der forpligtes til at 

anvende disse til opfyldelse af foreningens formål på Naturrum Kirstinelyst. 

 

Godkendt på generalforsamlingen den 22. august 2013 


