
 

 

VEDTÆGTER FOR: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING 
 
§1  
Foreningens navn er NYKØBING FALSTER TURISTFORENING.  
§2  
Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.  
§3  
Foreningen er en selvstændig juridisk enhed. Foreningens formue hæfter for foreningen forpligtelser. 
Hverken medlemmer, bestyrelse eller medarbejdere hæfter for foreningens forpligtelser.  
§4  
Foreningens formål er:  
· At fremme turistbesøget i området.  
· At fremme turistsagen i samarbejde med andre turistforeninger, erhverv og diverse organisationer.  
§5  
Som medlemmer optages privatpersoner, firmaer, institutioner, organisationer,  
foreninger og lignende, der har interesse for turistsagen.  
Mindste kontingentet for private personer og virksomheder fastsættes af  
bestyrelsen.  
§6  
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer. Disse vælges af  
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen går af hvert år,  
første gang efter lodtrækning.  
Drift herre på Turistinformationen og Vores Nykøbing kan vælge hver et medlem. 
§ 7  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.  
Bestyrelsen tegner foreningen i alle henseender, herunder også ved pantsætning  
af fast ejendom. Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af en  
generalforsamling.  
Bestyrelsen kan beslutte at foreningen i de løbende forretninger tegnes af  
formanden eller næstformanden.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
§ 8  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  
Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale  
medier og direkte mail. 
Dagsorden skal indeholde følgende:  
1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.  
4. Orientering om budget for det kommende regnskabsår.  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
6. Valg af revisor.  
7. Indkomne forslag.  
8. Eventuelt.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af medlemmerne indleveres skriftligt til 
bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse eller  

efter skriftlig begæring fra mindst to af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20  
af foreningens medlemmer med angivelse af, hvilke spørgsmål man ønsker  
behandlet på generalforsamlingen. Indvarslingen sker efter reglerne for den  
ordinære generalforsamling.  



 

 

 
§ 10  
Generalforsamlingen afgør alle sager vedrørende foreningen ved simpel  
stemmeflerhed blandt de fremmødte.  
Forandringer i vedtægterne eller i foreningens ophævelse kan kun vedtages, når  
halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.  
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig i disse tilfælde, indkaldes med  
sædvanligt varsel til en ny generalforsamling med angivelse af dagsordenen.  
Denne er da beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.  
§ 11  
Bestyrelsen har desuden ansvaret for foreningens økonomi og udarbejder  
forslag til budget til generalforsamlingens orientering.  
§ 12  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af den på  
generalforsamlingen valgte revisor.  
§ 13  
Ophæves foreningen, skal dens formue bruges til at fremme turistsagen eller  
andet almennyttigt formål efter generalforsamlingens bestemmelse.  
Ændrede vedtægter  
vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling  
i Nykøbing F. den 31.3.2008.  

__________________Peder Wigh Krogh____________________  

                                                                            Peder Wigh Krogh  
 
Vedtægterne er tilrettet sprogligt og opdateret i forbindelse med ændringer af navne  
på de tilknyttede interessenter den 3.5.2018. 
 

________________________Birgitt Bjerre______________________  

                                                                                Birgitt Bjerre  
 
 


