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Vedtægter for foreningen 
FDF Lejrcenter Vork 

§1 Navn 
Foreningens navn er ”FDF Lejrcenter Vork”.  

Foreningen er hjemmehørende på ejendommen FDF Lejrcenter Vork, Vork Bakker 12, 7100 Vejle. 

Foreningens postadresse er formandens adresse. 

Foreningen erstatter Vork Frivilligt Netværk stiftet 25. april 2015. 

§2 Formål 
Foreningens formål er at forpagte og drive ejendommen FDF Lejrcenter Vork med henblik på at udvikle 

ejendommen FDF Lejrcenter Vork, så der kan sikres adgang til gode faciliteter i rekreative områder, til 

fritidsvirksomhed for børn, unge og voksne. 

Foreningen skal sikre et fornuftigt grundlag for drift, vedligeholdelse og udvikling af ejendommen FDF 

Lejrcenter Vork. Foreningens indtægter og formue må alene anvendes direkte eller indirekte til driften 

og udviklingen af ejendommen FDF Lejrcenter Vork.  

Foreningen drives med baggrund i Landsforbundet FDFs formål, ambition og værdigrundlag.  

§3 Medlemmer 
Foreningen optager medlemmer, som aktivt ønsker at medvirke til opfyldelse af FDF Lejrcenter Vorks 

formål, jf. § 2.  

Bestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for optagelse af medlemmer.  

§4 Generalforsamling 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes digitalt 

med mindst tre ugers varsel ved hjælp af foreningens normale kommunikationsmidler. 

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret til generalforsamling. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent og referent 

• Bestyrelsens beretning 

• Aflæggelse af regnskab 

• Fremlæggelse af budget 

• Fastsættelse af kontingent 

• Indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

• Valg af revisor 

• Eventuelt 
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 Stk. 2. 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, dog ikke i juli måned. 

§5 Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af FDF samt foreningen FDF Lejrcenter Vork. 

Bestyrelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens arbejde drives i overensstemmelse med 

Landsforbundet FDFs formål og vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Foreningens regnskabsår 

følger kalenderåret.  

Stk. 3. Bestyrelsen skal bestå af mindst fem medlemmer og eventuelle suppleanter herfor: 

• Minimum fire medlemmer valgt på foreningens generalforsamling. 

• En repræsentant udpeget af Landsforbundet FDFs hovedbestyrelse 

Valgene til bestyrelsen foregår på foreningens årlige generalforsamling. Alle valg er gældende for en to-

årig periode, så den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige 

år. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinære valg og vælger selv sin formand og kasserer.  

Bestyrelsens formand skal indkalde til minimum 4 årlige bestyrelsesmøder men minimum 8 dages 

varsel. Der føres beslutningsreferat over disse møder. Det skal fremgå af referatet, hvem der har 

deltaget på de afholdte møder. Referatet skal godkendes og underskrives senest på det efterfølgende 

møde.  

Bestyrelsen samt revisoren skal godkendes af Landsforbundet FDFs hovedbestyrelse.  

Stk. 4. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode under 5, eller er der på 

generalforsamlingen valgt færre end 4 medlemmer til bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv. 

Indsupplering til bestyrelsen skal ske blandt foreningens medlemmer. Indsupplerede 

bestyrelsesmedlemmer skal på valg ved den førstkommende generalforsamling. 

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder senest 15. marts en årsrapport for det forudgående regnskabsår til 

godkendelse af Landsforbundet FDFs hovedbestyrelse. 

Bestyrelsen udarbejder senest d. 1. november budget, driftsplan og vedligeholdelsesplan for det 

kommende år, herunder forslag til udlejningspriser for det kommende år. Budget, driftsplan, 

vedligeholdelsesplaner samt udlejningspriser skal godkendes af Landsforbundet FDFs hovedbestyrelse. 

Stk. 6. Udgifter til ombygning, renovering eller nybygning i forbindelse med ejendommen FDF 

Lejrcenter Vork, samt finansiering heraf, skal vedtages af et bestyrelsesmøde.  

Etablering af kreditfaciliteter i form af optagelse af lån, etablering af kassekredit med pengeinstitutter 

og lignende, skal ligeledes vedtages af et bestyrelsesmøde. 

 Stk. 7. Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal og i tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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§6 Hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§7 Retslige forpligtelser 
Stk. 1. Til retsligt at forpligte foreningen kræves underskrift af to medlemmer af bestyrelsen i 

fællesskab, hvoraf den ene skal være formanden. 

Til varetagelse af daglige forretninger kan der meddeles prokura til to personer til at tegne i forening. 

Stk. 2. Landsforbundet FDFs forbundskontor repræsenteret ved FDFs generalsekretær eller 

administrationschef kan på anmodning udstede en erklæring som legitimation for, hvem der er 

tegningsberettiget og ved sin underskrift kan forpligte foreningen FDF Lejrcenter Vork. 

§8 Vedtægtsændringer 
Ændringer til disse vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, idet 

vedtægtsændringen først træder i kraft, når den efterfølgende godkendes af landsforbundets FDFs 

hovedbestyrelse.  

§ 9 Foreningens ophør 

Stk. 1. Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for på 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  Ophører foreningen med at 

eksistere tilfalder evt. formue Landsforbundet FDF. 

Stk. 2. Ophører foreningen med at eksistere i forbindelse med overgang til en anden tilsvarende (FDF-

kreds eller landsdel), kan eventuel formue overdrages til denne. 

 

Nærværende vedtægter erstatter vedtægter vedtaget på generalforsamling den …………. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den  ………… 

 

Underskrift af dirigent:  


