
Vedtægter for foreningen Ejer Bavnehøjs Venner 
 

Stiftet 4. august 1999 
  

§ 1.  Foreningens formål.  
Foreningens formål er at planlægge og gennemføre faciliteter og arrangementer, der gør Ejer Bavnehøj mere 
besøgsattraktiv. Endvidere står foreningen for drift af ovennævnte faciliteter samt grønt vedligehold og flagning. 
Intentionen er, at disse faciliteter og arrangementer primært er ikke-kommercielle, men er kunst-, oplysnings- og 
lege orienterede, idet foreningen dog til enhver tid vil kunne drive kommercielle aktiviteter, som ligger i naturlig 
forlængelse af gennemførte projekter og/eller har til formål at kunne servicere medlemmerne, stedets besøgende 
og områdets beboere.  
Ved fysiske anlæg skal der lægges afgørende vægt på tilpasning til natur og landskab, så anlæggene fungerer og 
fremstår i harmoni med natur og landskab.  
 

§ 2.  Foreningens arbejde.  
Foreningen tager initiativ til at rejse økonomiske midler fra fonde, myndigheder og private til brug for faciliteter 
og idéer, man vil søge ført ud i livet herunder udarbejdelse af planer og eventuel projektering. 
Foreningen vil arbejde for, at Ejer Bavnehøjs udsigtstårn bliver vedligeholdt til stadighed.  
Foreningen kan holde offentlige møder og udgive publikationer. Foreningen kan have økonomiske indtægter.  
 

§ 3.  Foreningens interesseområde.  
Interesseområdet er Ejer Bavnehøj med det omliggende landskab, der danner udsigten fra højen.  
 

§ 4.  Foreningens navn.  
           Foreningens navn er Ejer Bavnehøjs Venner.  
 
§ 5.  Foreningens hjemsted.  
           Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune. 
  
§ 6.  Medlemmer og hæftelse.  

Som medlem kan optages foreninger, interessegrupper, kommuner, offentlige institutioner, erhvervsvirksom-
heder og enkeltpersoner, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som betaler kontingent.  
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Intet medlem af foreningen hæfter således for 
foreningens forpligtelser.  
Foreningen kan udnævne et medlem til æresmedlem, hvis den pågældende på særlig fortjenstfuld måde har vare-
taget Ejer Bavnehøjs interesser. Forslag herom skal fremsættes af bestyrelsen til godkendelse på generalforsam-
lingen. Bestyrelsens indstilling skal være enstemmig, og vedtagelsen skal ske ved simpelt flertal. 
  

§ 7.  Kontingent.   
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. 
december.  
 

§ 8-13 Generalforsamling. 
  
§ 8.  Stemmeret.  

På generalforsamlingen har hvert medlem stemmeret og taleret. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme. Taleret 
for ikke medlemmer gives af bestyrelsen. Såfremt et medlem også repræsenterer en eller flere foreninger, organi-
sationer eller virksomheder, der også har medlemskab, har det pågældende medlem max. 3 stemmer. Kun med-
lemmer, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.  

 
§ 9.  Myndighed.  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.   
Generalforsamlingen finder sted hvert år inden udgangen af marts måned, efter mindst 2 ugers varsel ved 
udsendelse af meddelelse med dagsorden og bestyrelsens forslag til alle medlemmer. Bestyrelsen fastsætter dato 
for generalforsamlingen, der skal afholdes i Skanderborg Kommune. 
  

§ 10.  Dagsorden.  
På generalforsamlingen behandles forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer.  
Forslag skal være indsendt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.  
Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til formanden senest 1. februar.  
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere.  



3. Formandens beretning.  
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.  
5. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.  
6. Indkomne forslag.  
7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent.  
8. Valg til bestyrelsen.  
9. Valg af revisor.  
10. Valg af suppleanter.  
11. Eventuelt.  

 
§ 11.  Afstemning.  

Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 1 medlem forlanger 
skriftlig afstemning. Forslag vedtages ved simpelt flertal.  
 

§ 12.  Vedtægtsændringer.  
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, og kun såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 

§ 13.  Kandidater.  
Kandidater til bestyrelse og suppleanter hertil kan kun opstilles, såfremt de selv har godkendt deres kandidatur 
og er medlemmer af foreningen.  
Revisorer og suppleanter hertil kan kun opstilles, såfremt de selv har godkendt deres kandidatur.  
 

§ 14.  Bestyrelsen.  
           Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år af gangen på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter den ordinære generalforsamling med en formand, kasserer og 
sekretær. 
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personale for gennemførelsen af foreningens aktiviteter under hensyntagen 
til foreningens formål og arbejde som anført i hhv. § 1 og § 2. 
  

§ 15.  Tegningsregel.  
Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen.  
Ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse.  
Bestyrelsen kan meddele nødvendig prokura til enkelte bestyrelsesmedlemmer samt til ansat personale for daglig 
drift af foreningens aktiviteter. Der kan ikke meddeles prokura til køb og salg af fast ejendom, pantsætning af 
fast ejendom og optagelse af lån.  

 
§ 16.  Bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved bestyr-
elsesmøder skrives referat, som godkendes på næste møde.  
Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme 
afgørende. Formanden repræsenterer foreningen udadtil, med mindre andet er aftalt. Formanden leder bestyrel-
sesmøder.  
 

§ 17.  Udvalg.  
           Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori andre end bestyrelsesmedlemmer kan have sæde.  
 
§ 18.  Ekstraordinær generalforsamling.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne 
forlanger det skriftligt med motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og ved 
udsendelse af meddelelse med dagsordenens punkter til samtlige medlemmer.  
 

§ 19.  Opløsning.  
Foreningens opløsning kan kun effektueres efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 
mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.  
 

§ 20.  Midler ved opløsning.  
Ved opløsning tilfalder foreningens midler den DGI landsdel som Riis/Tebstrup Idrætsforening er medlem af. 
  

Vedtægterne, som blev enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling 4. august 1999, er enstemmigt ændret 
på generalforsamlingen 15. november 2000, 28. november 2005 og 25. november 2009.	  


