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VEDTJEGTER
 

for 

Bevaringsforeningen 
i Neestved kommune 

§ 1. 

Foreningens navn er Bevaringsforeningen i Neestved kommune. 

Fcreningens htemsted er Neestved kommune. 

§ 2. 

Foreningen har til formal 

a.	 at stimulere interessen gennem aktiviteter af forskellig art for eksisterende vserdi

er i bygninger, bybilledet og landskaber m.v. i Nzestved kommune, 

b.	 at virke for bevaring af de under punkt a neevnte veercier gennem forhandling 

med og radgivning til rnyndigheder og ejendornsejere, 

c.	 at forrnidle viden om bevaring af de under punkt a ncevnte veerdier gennem fore

drag, studiekredse og publikationer ru.v. 

d.	 at medvirke til registrering af bevaringsvc.erdige bygninger j Nsestved kommune. 

og 
e.	 at belcnne gode initiative- til bevaring af de under punkt a ncevnte veerd.er. 



93. 

Enhver. herunder foreninger og vlrksomheder. der er interesseret i forenrngens aktivite

ter. kan optages som medlem. 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med mindst en meneds varsel ved skriftlig hen

vendelse til Iorerungens form and. Udmeldte medlemmer kan ikke gore krav pa andel i 

foreningens formue. 

94. 

Medlemmerne betaler et arligt kontingent, hvis srorrelse fastseettes af generalforsam

lingen. Foreninger og virksomheder kan tegr e sig for Here kontingenter, de- dog kun 

sammenlagt giver en stemme pa generalforsamlingen. 

95. 

Generalforsamlingen er foreningens hojeste myndlghed. Ordinter generalforsamling 

afholdes hvert ar inden udgangen af april. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. ved brev til medlemmerne. 

Forslag fra medlemmerne, der onskes behandlet pa den crdtnecrc generalforsamling, 

skal an meldes skriftligt til foreningens formand sen est 8 dage for generalforsamlingen. 

For generalforsamlingen fares en protokol, der undersknves af generalforsamlingens 

dirigent. 

Pa generalforsamlingen hal' hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuld

magt. 

Vedtagelser pa generalforsamlingen sker med almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse 

af vedtzegtseendrlnger kreeves dog ~/3 af de afgivne stemmer. 

Foreningen kan kun opleses af en generalfcrsamhng. der er indkaldt rned denue sag pa 
dagsordenen. Mindst halvdelen af medlemmerne skal veere til stede, og mindst 2/3 af 
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de afgivne stemmer vcere for oplesningen. for at denne kan vedtages. Er 2/3 af de af

givne sternmer for forslaget am oplosning af foreningen, men er ikke mindst halvdelen 

af medlemmerne til srede. indkalder bestvrelsen senest 14 dage efter generalforsamlin

gen til en nv generalforsamling. hvor forslaget kan vedtages med 2,/3 at de afgivne 

stemmer. 

§ 6. 

Den ordmeere generalforsamling skal behandle folgende dagsorden: 

a. Valg af dlrtgent. 

b. Frernleeggelse at bestvrelsens beretning for det forlobne ar til godkendelse. 

c. Fremlceggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

d. Frernleeggelse af budget for det kornmende ar til godkendelse. 

e. Fastssettelse af kontingent for indevssrende regnskabsar. 

f. lndkomne forslag. 

g. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

h. Valg af reviscrer og en suppleant for disse. 

i. Eventuelt. 

§ 7. 

Ekstraordineer generalforsamling indkaldes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen eller 

efter skr.ftlig begeenng fra mindst lOaf foreningens medlemmer. Begeertngen. del' til

stilles foreningens formand. ska! indeholde oplysning om, hvad der onskes behandlet. 

Bestyrelsen indkalder senest 14 dage efter begeenngens modtagelse den ekstrao-dmee

re generalforsamling med samme varsel og pa sam me made som i § 5 besternt. Dags

ordenen fastssettes af bestyrelsen. 

§ 8. 

Foreningens bestyrelse besta- af fra 5 til 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen 

blandt iorcntngens medlemmer. Valget geelder far to ar. Genvalg kan flnde sted. 

Bestyrelsen. der foruden at reprzesentere foreningen udadtil forester ledelsen af for

eningens anliggender. kcnstltuerer sig selv efter hver generalfarsamling med en for

rnand, en nsestformand, ell kasserer og en sekretzer. 
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Bestyrelsen, der selv Jastseecter sin forretningsorden, er beslutningsdygtig, nar rnindst 4 

medlemmer er til stede. For bestvrelsens rnodcr fores en protokol. der uncersknves af 

samtlige tilstedevcerende medlemmer. Beslutninger trzeffes ved almindelig stemmefler

hed. Ved sternmelighed er fonnandens stemme afgorende. 

99, 

Foreningen tegnes af fonnanden Eller neestformanden sammen med et af de ovrige be

styrelsesrnedlemrner. 

910, 

Generalforsarnlingen veelger 2 revisorer. Valget geelder for 2 ar. Genvalg kan finde steel. 

Der veelges hvert ar en revisorsuppleant. Genvalg kan finde steel. 

911. 

porentngens regnskabsa- er kalenderaret. Forste regnskabsar gar fra den stiftende ge

neralforsamling til den 31. december 1988. 

9 12, 

For foreningens forpligtelser l-eefter alene foreningens formue. 

Foreningens mldle- skal mdseettes i bank Eller sparekasse og rna kun anvendes til op

fyldelse af foreningens formal og til foreningens administration. 

Ophorer foremngen. skal foreningens fonnue efter nrermere bestemmelse af Nsestved 

Byrad anvendes til almennyttige bevaringsaktiviteter i Neestved kommune. Foreningens 

arkivalier tilstilles Nzestvedegnens Lokalhistoriske Arkiv. 

9 13, 

Foreningen kan efter bestyrelsens »eermere bestemmelse inelga i samarbejele med an

dre bevaringsforeninger Eller sammenslutninger. 
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Foreningen kan endvidere efter bestyrelsens besternmelse tilsluttes Sammenslutningen 

for Bygnings- og Landskabskultur. 

Saledes vedtaget pa foreningens sttfter-de generalforsamling den 1 l . rna] 1988 og for

eningens ordmeere generalforsamling den 30. april 2007. 

Som dirigent: 
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