
	

VEDTÆGTER for foreningen Krydsfelt Norsminde.  
 
§ 1. Navn. 

Krydsfelt Norsminde.  
 
§ 2. Vedtægtsområde og hjemsted. 

1. Vedtægtens bestemmelser omhandler foreningen, der stiftedes den 12. marts 
2013 af lokale beboere, foreninger og virksomheder, med interesse for 
Norsminde og omegns geografiske område:  

fra Saksild strand over Kysing, Norsminde og Ajstrup Strand incl. Mariendal 
området op til Storenor, Lillenor og Ajstrup byer. 

2. Den til enhver tid valgte formands adresse er foreningens postadresse. 
  

§ 3. Formål 
Foreningens formål er:  
1. At varetage bevarelsen og udviklingen af Norsminde- og omegns lokalmiljø, 

herunder at området omkring Norsminde og omegn bevarer sin autenticitet, 
samtidigt med, at stedet udvikler sin unikke natur og det fysiske miljø i en samlet 
strategi. 

2. At skabe grundlag for lokalforankrede almennyttige aktiviteter på tværs af 
kommunerne (Odder og Aarhus), foreninger, virksomheder og lokale beboere. 

3. At få engageret og involveret lokale beboere, foreninger og virksomheder, så der 
skabes et fælles demokratisk engagement og forankring lokalt. 

 
§ 4. Medlemmerne 

1. Alle interesserede, som kan bakke op omkring formålsparagraffen, kan optages 
som medlem af foreningen. 

2. Alle medlemmer råder ved stemmeafgivning over 1 stemme for hvert 
medlemskab. 

 
§ 5. Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
2. Ethvert medlem, der har betalt kontingent senest ved start af ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamlings afholdelse, har stemmeret. 
3. Kun medlemmer af foreningen kan stille op til valg på generalforsamlingen. 
4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og så vidt muligt i 

Norsmindeområdet. 
5. Indkaldelse skal ske skriftligt pr. mail med mindst 4 ugers varsel og med 

angivelse af dagsorden. 
6. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning til godkendelse. 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder 

fastsættelse af kommende års kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 



	

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på lige årstal og 2 på ulige årstal). 
7. Valg af suppleant (1 på lige årstal og 1 på ulige årstal). 
8. Valg af revisor (1 på lige og 1 på ulige årstal). 
9. Valg af revisorsuppleant (1 på lige årstal og 1 på ulige årstal). 
10. Eventuelt. 

7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 15. jan. Forslaget vil blive bekendtgjort sammen med udsendelse 
af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i marts måned. 

8. Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når forslag hertil er bekendtgjort i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Ændringer kræver vedtagelse med mindst 
3/5 af de fremmødte medlemmer. 

 
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling. 

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil. 
Eller når mindst 25% af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom til 
formanden. Begæring om indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal være 
ledsaget af motivering af den eller de sager, der ønskes behandlet. Mindst 
halvdelen af de 25% skal være tilstede ved den ekstraordinære generalforsamling. 
Er dette ikke tilfældet, er det op til den ekstraordinære generalforsamling, hvorvidt 
den er beslutningsdygtig eller ej. 

2. For indvarsling af ekstraordinær generalforsamling gælder reglerne i § 5 pkt. 4. 
3. Indvarsling foretages af bestyrelsen senest 10 dage efter modtagelse af begæring 

herom. 
4. Afstemninger på ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som 

ved ordinære generalforsamlinger. 
  

§ 7. Bestyrelsen og dens beføjelser. 
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 
2. Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med: 

1. Formand 
2. Næstformand 
3. Kasserer 
4. Sekretær 

 
3. Bestyrelsen modtager ikke noget arbejdsvederlag for hvervet. 
4. Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange årligt. Bestyrelsesmøder er åbne for 

medlemmer. Suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet.  
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Afgørelser 

i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret. 

6. Formand og kasserer tegner i fælleskab foreningen. Kassereren kan dog på 
egen hånd betale udgifter op på til 2.000 kr., beløb derover skal godkendes af 
foreningens bestyrelse. 

7. Optagelse af lån eller oprettelse af kassekredit, kræver generalforsamlingens 
godkendelse. 

 
 



	

§ 8. Regnskab og økonomi 
1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
2. Foreningens revisorer kontrollerer om regnskabet er rigtigt, og om foreningen 

overholder egne vedtægter og offentlige love og regler. Revisors bemærkninger 
til årsregnskabet skal fremgå af det reviderede regnskab. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. 
4. Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens 

formålsparagraf. 
 
§ 9. Kontingent. 

1. Alle medlemmer er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte 
kontingent. Kontingentet skal være indbetalt senest 31. januar. Foreningens 
midler indsættes på konti i pengeinstitut. 

2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
Størrelsen af kontingentet har virkning fra det kommende kalenderår. 

3. Hvis et medlem undlader at betale efter at være rykket 2 gange, slettes 
medlemmet af foreningen.  

 
§ 10. Opløsning af forening.  

1. Beslutning om opløsning af foreningen vedtages på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene eller begge kan være ekstraordinære 
generalforsamlinger. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst 3 
måneders varsel. Opløsning kræver vedtagelse med mindst 3/5 af de fremmødte 
medlemmer. 

2. I tilfælde af opløsning af foreningen skal den eventuelle nettoformue anvendes til 
beslægtede formål i Norsminde området.  

 
§ 11. Eksklusion.  

1. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål, har både bestyrelse og 
generalforsamling myndighed til at ekskludere medlemmet ved en 
flertalsbeslutning. 

 
Senest vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2018 
 
Dirigent: 
 
Bestyrelse: 


