Vedtægter for
Foreningen Glarborgen
§ 1 - Navn, hjemsted og ejerforhold.
Foreningens navn er ”Foreningen Glarborgen”, har hjemsted på Øland i Jammerbugt Kommune og
er stiftet som en uafhængig og almennyttig forening.
Foreningen skal i sit virke respektere stifterens betingelser for aktivitets- og oplevelsesområdet
”Glarborgen”.
Betingelserne fremgår af ”Aftalen om etablering og drift af aktivitets- og oplevelsesområdet ”Glarborgen” mellem stifteren – Øland Skov v/Mette Glarborg – og Foreningen Glarborgen”, som er
tinglyst sammen med deklaration om brugs- og råderet.
§ 2 - Formål og værdigrundlag
Foreningens formål og værdigrundlag er at drive aktivitets- og oplevelsesområdet ”Glarborgen” i
Øland Skov, hvor mennesker i alle aldre – enkeltvis eller i grupper – året rundt skal have mulighed
for gennem leg og læring i naturen, at styrke såvel det fysiske som det mentale helbred.
Foreningen har endvidere til formål at ansøge midler fra fonde og andet til oprettelse og vedligeholdelse af området.
§ 3 - Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver – enkeltpersoner, foreninger, virksomheder,
mv. – som kan/vil arbejde for og støtte op om foreningens formål og værdigrundlag.
Indmeldelse og udmeldelse sker til foreningens bestyrelse.
Medlemmer, der modarbejder foreningens formål og værdigrundlag kan ekskluderes. Beslutningen om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling.
§ 4 - Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemmerne er forpligtiget til at betale kontingentet senest tre måneder efter generalforsamlingen. Såfremt der ikke er betalt efter rykker kan medlemmet betragtes som udmeldt.
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§ 5 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes
med mindst 2 ugers varsel ved digitalt brev til medlemmerne og ved opslag på sociale medier med
angivelse af dagsorden.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen
forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning over foreningens virke
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt
afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af
blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 6 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over
for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
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§ 7 - Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Mette Glarborg eller en repræsen-

tant for hendes nærmeste efterkommere/pårørende har altid ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem på generalforsamlinger mens 4-6 bestyrelsesmedlemmer er valgte. Den nævnte udpegningsret er ufravigelig og kan ikke ændres/annulleres uanset antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med Aftalen om etablering og drift af aktivitetsog oplevelsesområdet ”Glarborgen”, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger og er dermed ansvarlig for foreningens økonomi, drift og virke.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Valg til bestyrelsen sker på generalforsamlingen, hvor der vælges 4-6 bestyrelsesmedlemmer for 2
år blandt medlemmerne – 2-3 i lige år og 2-3 i ulige år.
Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter for et år.
Senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand,
sekretær og kasserer. Endvidere udpeges et bestyrelsesmedlem til at repræsenterer Foreningen
Glarborgen i Netværk Ølands repræsentantskab.
§ 8 - Bestyrelsens arbejde og opgaver
Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Formanden indkalder i digitalt brev til mødet med angivelse af tid, sted og dagsorden.
Formanden – i dennes fravær næstformanden - leder mødet og sørger for at beslutninger føres til
protokol og herunder ansvaret for beslutningens udførelse. Efter mødet udarbejdes referat, som
sendes elektronisk til bestyrelsesmedlemmerne. Kommentarer til referatet sendes elektronisk.
Referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde af mødedeltagerne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne – herunder
formanden eller næstformanden – er tilstede.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Dansk rets almindlige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
§ 9 – Drift af aktivitets- og oplevelsesområdet ”Glarborgen”
Bestyrelsen etablerer arbejdsgrupper – bemandet med ”frivillige” - for udførelses af diverse arbejdsgrupper, herunder etablering og drift af området.
For at tilstræbe et stort lokalt engagement tilstræbes det, at ”frivillige” i arbejdsgrupperne er medlemmer af foreningen.
§ 10 - Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
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§ 11 - Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes enten af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i foreningen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse.
§ 12 - Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter træffes af generalforsamlingen og skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden.
Ændringer skal vedtages med mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere.
Vedtægtsændringer kan dog ikke vedtages vedrørende den i §7 nævnte udpegningsret til bestyrelsen.
§ 13 – Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Hvis foreningen opløses, skal der i forbindelse med beslutning herom ske overdragelse af foreningens evt. aktiver til Netværk Øland eller andet lokalt formål (foreninger). Den tinglyste deklaration
skal afmeldes.
§ 14 – Datering
Således vedtaget på generalforsamling d. 3. februar 2020
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