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1. NAVN OG I_IJEMSTED

1,.1, Foreningens navn er Foreningen Esrum-Tisvirdevejen. cVR nr. 3g g41.2 46.

1,.2 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune.

2. FORMAL

2.1 Foreningen har tilformdl, p6 almennyttigt grundlag, at fremme, understgtte og
videreudvikle Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen. Herunder at arbejde for forlengelser af
rute n.

2.2 Gennem at:

. Udvikle og markedsfore arrangementer og aktiviteter med tilknytning til ruten

' Udvikle og markedsfore overnatnings- og fortaringstilbud p6 ruten

. Uddanne guider og formidle informations- og undervisningstilbud

. Anden i forbindelse hermed beslegtet aktivitet

3. MED MMER AF FORENINGEN

3.1 Medlemmer af Foreningen er personer med komplementere kompetencer, som modsvarer
Foreningens behov og udvikling og som bidrager med en aktiv indsats for gennemf6relsen af
Foreningens formAl og strategi.

3.2 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Foreningens bestyrelse.

3.3 Medlemmer der ikke understotter Foreningens formil eller ikke yder den i 3.l forudsatte aktive
indsats kan af bestyrelsen ekskluderes af Foreningen med2/3 flertal. Beslutningen kan af
medlemmet indbringes for den forstkommende generalforsamling. lndbringelse for
generalforsa m lingen har ikke opsettende virkn ing.

4 G EN ERALFORS/\M LING

4.L Generalforsamlingenerforeningens hojestemyndighed.

4.2 ordiner generalforsamling afholdes hvert 6r inden udgangen af maj m6ned.



4.3 Ekstraordiner generalforsamling afholdes, nir formanden, bestyrelsen eller mindst halvdelen
af foreningens medlemmer skriftligt fremsetter Onske herom. Ekstraordiner generalforsamling
skal vare indkaldt senest l mined efter, at krav herom erfremsat.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller mail til foreningens medlemmer
med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles p6
generalforsamlingen. S6fremt forslag til vedtagtsendringer skal behandles pd

genera lforsa m lingen, ska I forslagets vesentligste indhold a ngives i ind ka ldelsen.

4.5 Emner, der onskes behandlet p6 generalforsamling, skal fremsattes skriftligt til bestyrelsen
senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.

4.6 Dirigenten leder forhandlingerne p5 generalforsamlingen og af gor alle sporgsm6l vedrorende
sagernes beha ndlingsm6de, stem meafgivning og dennes resu ltat.

4.7 Dagsorden for den ordinare generalforsamling skal indeholde fOlgende:

L. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forlobne 5r.

3. Foreleggelse af 6rsrapport til godkendelse.

4. lndkomne forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer.

5. Fastsattelse af kontingent for det fOlgende regnskabs6r.

6. Valg af bestyrelse.

7.Yalg af revisor.

8. Eventuelt.

4'8 De pi generalforsamlingen behandlede anliggender afgores ved simpelt flertal, medmindre
vedtagterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udoves ved personlig tilstedeverelse.

4.9 Over det pA generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5. BISTYRI I 5I

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse p6 3-5 medlemmer, der valges af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen.

5.2 Bestyrelsesmedlemmer valges f or 2 Ar ad gangen. P5 det f6rste bestyrelsesm@de efter den
ordinere generalforsamling velger bestyrelsen en formand og en nestformand. Genvalg kan
finde sted.

5.3 P6 det fOrste bestyrelsesm@de efter den ordinere generalforsamling velger bestyrelsen en
formand, en nestformand og evt. en kasserer.



5.4 Bestyrelsesmedlemmerne skal vare i besiddelse af komplementere kompetencer, der
modsvarer foreningen behov og strategi.

6. BESIYRELSES ARBEIDE

6.1 Bestyrelsens overordnede opgave erforst og fremmest at vere Foreningens overste ledelse og
treffe de beslutninger, derer nodvendigefor Foreningens drift og udvikling. Bestyrelsen skal
sikre opnielse af foreningens form6l og strategiske m6l, ved at sammensette Foreningens
medlemmer med de n6dvendige kompetencemessige forudsatninger.

6.2 Bestyrelsen kan ansette en daglig ledelse eller nedsette en support funktion til bestyrelsen til
varetagelse af foreningens daglige virksomhed eller indg6 aftale med andre om at varetage den
daglige virksomhed eller dele heraf. Den daglige ledelse og support funktionen kan deltage p5
Foreningens bestyrelsesmOder.

6.3 Formanden skals0rge for, at bestyrelsen holder m4de, ndr dette er n6dvendigt. Formanden
skal indkalde bestyrelsen, n6r et medlem af bestyrelsen, den daglig ledelse eller revisor
fremsetter begari ng herom.

6'4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, n6r mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer
deltager i mOdet.

6.5 Bestyrelsen kan beslutte at kommunikere elektronisk ved afholdelse af bestyrelsesmoder,
herunder ved telefon- og videomOder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at afholde skriftlige
bestyrelsesmOder, herunder ved e-mail. Referater af bestyrelsesmOderne skal indsattes i en
elektronisk protokol, som skal underskrives af de tilstedevarende bestyrelsesmedlemmer.

6.6 Bestyrelsen traffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anfort i disse
vedtegter. Formandens stemme er afgorende i tilfelde af stemmelighed.

6.7 Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmodet, og referatet underskrives af samtlige
medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger,
har ret til at f6 sin mening indfort i referatet. Samme ret har den daglige ledelse.

6.8 En nestformand trader i formandens fraver i enhver henseende i formandens sted.

5.9 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).

6.10 lnden udgangen af hvert 6rs november mined udsender bestyrelsen et budget for det
kommende 6r til orientering.

7. TEGNING OG I.]AFIEtSE

7.1, Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den
samlede bestyrelse.



7.2 For foreningens forpligtigelser hefter alene foreningens formue. Der p6hviler ikke foreningens
bestyrelse eller medlemmer nogen personlig heftelse for foreningens forpligtelser.

B. An.sn rc NSKAB

8.1 Foreningens regnskabs6r er kalenderiret.

8.2 FOrste regnskabs6r laber fra stiftelsen til 31. december 201g.

8.3 lnden 4 m6neder efter hvert regnskabsSrs udlob udarbejder bestyrelsen eller den daglige
ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtegternes regler herom en drsrapport.

9. REVISION

9.1 Foreningens 6rsregnskab gennemgSs af en generalforsamling valgt statsautoriseret/registeret
revisor. Revisor velges for et 5r ad gangen. Genvalg kan finde sted. Som revisor velges et
revis ionsselska b.

s.2 Arsrapporten forelagges den ordinare generalforsamling til godkendelse, jf. pkt. 4.7, punkt 3.

10 UDDELINGOGOVERSI(UDSANVENDEISF

10.1 I overensstemmelse med form6lsbestemmelsen treffer bestyrelsen beslutning om anvendelse
af foreningens midler, herunder til underst@ttelse af landsbyerne, kulturen og nature langs
ruten.

1.0.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henleggelsertil konsolidering af foreningen.

10.3 Bestyrelsen kan ikke tillegge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en
ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke m6 overstige, hvad der
anses for sadvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende galder for den, der er
knyttet til en af de nevnte personer ved agteskab eller fast samlivsforhold og deres
mindre6rige b6rn.

1'0.4 Ydelse af l6n og sikkerhedsstillelse for l6n tilden i pkt. 10.3 nevnte kreds er ikke tilladt.

10.5 Ethvert aktiv, som foreningen ejer ellerfremtidig erhverver, skal lyde p5 foreningens navn og
skalsS vidt muligt noteres som til h@rende denne.



1_1.. ,4NDRING AF VEDTAGTER OG OPLOSNING

1'1'.1 Forslag om andringer af foreningens vedtagter eller om foreningens oplosning kan kun
behandles, ndr forslag herom er optaget pi dagsordenen for en generalforsamling, og skal for
at fi gyldighed vedtages af generalforsamlingen for s6 vidt ang6r vedtagtsandringer med
simpelt flertal og for si vidt angdr oplosning med 213 dele flertal af foreningens medlemmer.

11,.2 Hvis foreningen oploses, skal en eventuel formue udloddes efter den oplosende
generalforsamlings bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.1 navnte form6l.

L1.3 Ved beslutning om Foreningens oplosning skal et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud
ved oplosning tilfalde en anden forening m.v., som er hjemmehorende her i landet eller i et
andet EU-/ E@S-land, og som har et alment velgorende eller pi anden mide almennyttigt
formdl, som beskrevet i pkt. 2.L.

siledes vedtaget p5 den ekstraordinere generalforsamling den 2g. oktober 2021.

Dirigent:

'\leTTt-
S,+r..JDAUL

lbestyrelsen:

UfrTE E.ANDA\IL


