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 Vedtægter for Fjordbyernes NETVÆRK

§ 1 
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Fjordbyernes Netværk. Det er fjordbyerne Doverodde, Heltborg, Villerslev- /Visby, 
Skyum og Vilsund, der indgår i netværket. Hjemsted er Thisted Kommune. 

§ 2 
Foreningens formål 
Det er foreningens primære formål at etablere et velfungerende og aktivt netværk for de 
lokal-/beboerforeninger, der er i området. Netværksforeningen skal medvirke til at

 øge samarbejdet mellem områdets lokal-/beboerforeninger samt øvrige aktører i området, der 
bakker op omkring foreningens formål

 øge muligheden for at gennemføre større projekter/arrangementer både for den enkelte forening 
og i fællesskab

 skabe sammenhæng og gennemslagskraft ved projektansøgninger og markedsføring for området

 fremme udvikling af tiltag, der kan øge bosætning, erhvervsliv og andre aktiviteter i området.

§ 3
Kapitalforhold
Umiddelbart efter foreningens stiftelse indbetaler de deltagende lokal-/beboerforeninger et 
medlemskontingent på 750 kr./forening til netværkets konto. 
Efterfølgende fastsættes medlemskontingent ved årsmødet, efter indstilling fra styregruppen, og for et år ad
gangen. Det tilstræbes, at der opnås fuld enighed om kontingentets størrelse ved årsmødet. Er dette ikke 
muligt skal min. 2/3 af de fremmødte stemme for.
Medlemmer har ikke ret til andel af foreningens formue ved udtræden. 
Foreningen har ved stiftelsen ingen formue. 

Foreningen kan ansøge om og modtage tilskud fra fonde, offentlige myndigheder, organisationer, 
virksomheder eller andre.

 
§ 4 
Hæftelse.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

§ 5 
Regnskab. 
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31/12 2016. 
Ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes årsregnskab for det forløbne år. Årsregnskabet opgøres i 
overensstemmelse med god regnskabsskik og de enhver tid gældende regler for området. 

§ 6 
Revision. 
Revision af foreningens regnskaber foretages af en kritisk revisor, der er udpeget af styregruppen for et år 
ad gangen. Hvis 10 % af styregruppens medlemmer ønsker bilag og/eller regnskabet gennemgået af en 
uvildig registeret-/statsautoriseret revisor, skal styregruppens formand sikre at dette sker hurtigst mulig. 
Det senest afsluttede regnskab fremlægges ved årsmødet.
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§ 7 
Årsmøde 
Årsmødet afholdes hvert år inden 1. april. Årsmødet er et offentligt borgermøde, der afholdes i lokalområdet,
for beboere i det område Fjordbyernes Netværk dækker.  Indkaldelse til årsmødet sker ved annoncering i 
den lokale presse senest 3 uger før mødet.

Dagsorden for årsmødet skal som minimum omfatte: 

1. Valg af mødeleder
2. Styregruppens årsberetning 
3. Forelæggelse af årsregnskabet for det seneste forløbne regnskabsår 
4. Fastlæggelse af kontingent efter indstilling fra styregruppen
5. Drøftelse af de fremmødtes ønsker til nuværende og fremtidige aktiviteter
6. Styregruppens arbejdsplan for det kommende år 
7. Evt.

Ethvert medlem kan kræve et anliggende optaget til behandling ved årsmødet såfremt skriftligt og motiveret
forslag herom er fremkommet til formanden senest 14 dage før årsmødet afholdes 
 
§ 8 Udmelding/udtrædelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand med 3 måneders varsel til udgangen af 
et kalenderår. Et medlemskab ophører automatisk ved kontingentrestancer udover 6 måneder. 

§ 9
Foreningens ledelse 
Foreningen ledes af en styregruppe, hvor der indgår ind til 2 medlemmer fra hver af de p.t. 5 deltagende 
borger-/lokalforeninger, med min. 1 medlem fra hver. Deltagelse i styregruppen sker efter udpegning.
De personer, som den enkelte forening udpeger, skal være medlem af borger-/lokalforeningen. Udpegningen
af styregruppemedlemmer, der repræsenterer borger-/lokalforeningerne sker inden for rammerne af de 
pågældende foreningers vedtægter og for en periode, der fastsættes af foreningerne.
Genudpegning kan finde sted.
Et styregruppemedlem er forpligtiget til at sikre, at den borger-/lokalforening, der har udpeget dem til at 
indgå i styregruppen, for Fjordbyernes Netværk, løbende – og som minimum efter styregruppens møder 
orienteres om, arbejdet i Fjordbyernes Netværk
Der kan også udpeges personer med særlig ekspertise, for i en periode, at indgå i styregruppen, eller i en 
arbejdsgruppe, der er nedsat af styregruppen. Dette kan se i forbindelse med en nærmere defineret opgave,
der skal løses. Disse medlemmer udpeges af styregruppen. Lokal-/beboerforeninger kan indstille. 

Styregruppen er ulønnet, og styregruppemedlemmer kan ikke ansættes i foreningens evt. 
udviklingsprojekter. 

§ 10
Styregruppens konstituering.
Snarest efter årsmødet konstituerer styregruppen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Det gives de deltagende foreninger mulighed for at indstille personer til ovenstående poster. 
Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer sker skriftligt.

Styregruppen fungerer indtil første styregruppemøde efter næstfølgende ordinære årsmøde. 

Formanden repræsenterer foreningen udadtil. I formandens fravær er det næstformanden.

§ 11 
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Arbejdet i styregruppen
Der afholdes styregruppemøde mindst en gang i kvartalet. Møderne fastlægges ved første møde efter 
årsmødet. Formanden indkalder til mødet med mindst en uges varsel ved mail til gruppens medlemmer. 
Indkaldelsen vedlægges dagsorden. 
Dagsordenen skal hver gang indeholde punktet: Opfølgning på foreningens økonomi – herunder en 
opfølgning på de enkelte projekters økonomi.
Styregruppen kan etablere en forretningsorden for arbejdet i gruppen.
Når min. 4 styregruppemedlemmer anmoder om, at der skal afholdes et ekstra møde i gruppen, skal 
formanden sikre at det sker.

Formanden påser, at der føres et referat hvori styregruppermøder og årsmødet refereres. 
Styregruppens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis det kommer til afstemning har hver 
forening 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 
Styregruppen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Styregruppen bør forud for større beslutninger indkalde til medlemsmøde til orientering om beslutningen og 
konsekvenserne for foreningen. 
Et styregruppemedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den 
pågældende selv, eller om søgsmål mod den pågældende, eller om aftaler mellem foreningen og 
tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan 
være stridende mod foreningens. 
 
§ 12 
Beslutning om opløsning, vedtægtsændring eller eksklusion
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning eller om eksklusion kan 
kun vedtages, såfremt mere end 2/3 af styregruppens medlemmer stemmer for forslaget. 

Den formue, der måtte være i behold, ved en evt. opløsning af foreningen skal fordeles til almennyttige 
formål i det område som Fjordbyernes netværk har omfattet.


