
 
Vedtægter for 

 
NORDSKOV MØLLES VENNER 

 
§ 1. Navn, formål og hjemsted 

 
Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er 
Helsingør Kommune. 
 
Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres og 
vedligeholdes så den fremstår som et levende lokalhistorisk mindesmærke 
og således at møllen som kulturhus kan rumme aktiviteter til gavn for 
områdets beboere. 
 
Til dette formål oprettes arbejdsgrupper vedrørende vedligehold af møllen, 
arealpleje af møllegrunden samt anvendelse af møllen. 
 
Foreningen samarbejder med Kulturhuset Bølgen samt andre foreninger og 
mølleforeninger. 
 
 

§ 2. Medlemskab og kontingent. 
 

Stk. 1. Som medlem kan optages alle, herunder erhvervsdrivende og 
foreninger, som ønsker at støtte de i § 1 nævnte formål. 
 
Stk. 2. Ved indmeldelse betales det af generalforsamlingen fastsatte 
kontingent.    
 
Stk. 3. Medlemskab ophæves ved udmeldelse af foreningen eller hvis 
kontingentet, trods påmindelse, ikke er betalt til foreningen inden udgangen 
af regnskabsåret. 
 
 

§ 3. Bestyrelsen. 
 

Stk.1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 
personer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således at 2 
medlemmer er på valg efter det første års udløb. Genvalg kan finde sted. 



 
Stk. 2. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen, dog således, 
at den ene suppleant er på valg efter det første års udløb. Genvalg kan finde 
sted. 
 
Stk. 3. De valgte medlemmer konstituerer sig selv med en formand, 
næstformand, sekretær og en kasserer. 
 
Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i dennes 
sted.   
 
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.   
 
Stk. 6. En repræsentant for Boligselskabet Boliggården kan deltage i 
bestyrelsesmøderne på ad hoc basis, dog uden stemmeret. 
 
Stk. 7. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, dog således at den ene er 
på valg efter det første års udløb. 
 
Stk. 8. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 
 
Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller 
når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst 3 medlemmer er til stede. 
 
Stk. 10. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. 
 
Stk. 11. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper vedrørende foreningens 
aktiviteter, jf. §1. 
 
 

§ 4. Generalforsamlingen. 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er i alle foreningens forhold øverste myndighed 
inden for de af vedtægterne fastsatte grænser. 
 
Stk. 2. Samtlige medlemmer har adgang til generalforsamlingen og hvert 
medlem har 1 stemme. Kollektivt indmeldte foreninger og selskaber har 
ligeledes 1 stemme. 
 



Stk. 3. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.     
 
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail eller brev til hvert 
enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. 
 
Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. 
 
Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal 
være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
 
Stk. 7. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen 
eller mindst 10 af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning. 
 
Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som er valgt af de 
fremmødte medlemmer. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
Stk. 9. Dirigenten afgør alle spørgsmål om fremgangsmåden ved sagernes 
behandling på generalforsamlingen og om stemmeafgivningen. 
 
Stk. 10. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal indeholde 
meddelelse om hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til 
vedtægterne og hvilke der er villige til at modtage genvalg. 
 
Stk. 11. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Aflæggelse af regnskab – underskrevet af revisor og af bestyrelsen – til 

godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Rettidigt indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
 
 

§ 5. Regnskab og revision. 
 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 



Stk. 2. Regnskabet skal være revideret af foreningens 2 valgte revisorer. 
 
 

§ 6. Tegning og hæftelse. 
 

Stk. 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og af et 
bestyrelsesmedlem. I formandens fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren, således at denne kan 
disponere inden for de af bestyrelsen fastsatte beløbsrammer. 
   
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse 
for de forpligtelser der påhviler foreningen. 
 
     

 
§ 7. Vedtægtsændringer. 

 
Stk. 1. Forslag til ændringer af foreningens vedtægter forudsætter, at de 
vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling 
 
Stk. 2. Opnås der ikke en sådan stemmeflerhed, men kun almindelig 
stemmeflerhed, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med 14 
dages varsel. 
 
Stk. 3. Denne nye generalforsamling skal afholdes inden 4 uger fra den 
ordinære generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med almindelig 
stemmeflerhed af de på denne generalforsamling tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

§ 8. Opløsning. 
 

Stk. 1. Til opløsning af foreningen kræves mindst 3/4 stemmeflerhed blandt 
foreningens medlemmer. 
 
Stk. 2. Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan 
bestyrelsen inden 4 uger indkalde til en ny generalforsamling med 14 dages 
varsel, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer. 



 
Stk. 3. Opløses foreningen tilfalder dens kapital velgørende formål i 
Ålsgårde området efter generalforsamlingens beslutning. 

 
   
 
 
 
Som vedtaget den 30. marts 2016 på den stiftende generalforsamling. 
	


