Vedtægter for Campervenner
Foreningens navn er: Campervenner
§ 1 Adresse Formandens privat adresse
§ 2 Formål
Foreningens formål er,
1: at udvikle og udbrede kendskabet til Camper‐parkering.dk.
2: at virke som netværk for foreningens medlemmer med en positiv holdning til livet og et socialt
engagement, planlægge og gennemføre en årlig generalforsamling. Give orientering om stof, som har
interesse for Campervenners medlemmer og enten pr. mail, eller på hjemmeside give orientering til
medlemmerne.
§3 Regnskabet
Regnskabet følger kalenderåret.
§ 4 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der sympatiserer med foreningens formål
Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem fra foreningen, hvis den finder grund til det.
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der holdes ordinær generalforsamling hvert år inden medio maj måned. Generalforsamlingen
indkaldes pr mail eller post af bestyrelsen med minimum 4 ugers varsel.
På de ordinære generalforsamlinger behandles en af bestyrelsen udarbejdet dagsorden, som mindst
skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflæggelse af
beretninger fra eventuelle arbejdsgrupper.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, formand, næstformand,
kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg gælder for to år. Det er muligt for
bestyrelsesmedlemmerne at genopstille. På lige år vælges 3 medlemmer og på ulige år vælges 4
medlemmer.
5. Valg af 2 bestyrelses‐suppleanter. Begge valg gælder for ét år.
6. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle valg gælder for ét år.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Indkommende forslag.
9. Eventuelt.
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts, såfremt de ønskes optaget på
dagsordenen for den ordinære generalforsamling samme år.
Der kan stemmes ved personlig fremmøde. Der er 1 stemme pr. medlemsnummer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af en fjerdedel af medlemmerne
ved skriftligt krav til bestyrelsen.
Indkaldelse sker i alle tilfælde af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan ikke træffes beslutninger
om forhold, som ikke har været på dagsordenen.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten, og hele bestyrelsen.
§ 6 Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. En person kan ikke sidde i bestyrelsen i både
Campervenner og i en anden autocamperforening. Kandidatforslag til bestyrelsen på
generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. I tilfælde af 1 forfald til et bestyrelsesmøde, har formanden 2
stemmer. Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette og nedlægge ad hoc-grupper efter behov.
Medlemmer til disse grupper indenfor og udenfor medlemskredsen.
§ 7 Hæftelse
1. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura, dog ikke vedrørende køb af
fast ejendom, pantsætning eller anden lignende sikkerhedsstillelse.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
2. Campervenner hæfter overfor AutoCamperRådet kun med det årlige indskud.

§ 8 Formue
Foreningens formue består af midler der tilvejebringes ved medlemskontingenter og privat fonde,
samt donationer. Ved stiftelsen består foreningens aktiver af medlemskontingenter.
§ 9 Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være afsluttet senest ved udgangen af
februar..
Det er de valgte revisorer, som skal godkende regnskabet inden den kommende ordinære
generalforsamling.
§ 10 Vedtægtsændring
Foreningens vedtægter kan ændres ved tre fjerdedels flertal blandt de tilstedeværende medlemmer på
en ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan på en ekstraordinær generalforsamling vedtages med almindeligt flertal.
§ 11 Opløsning
Opløsning af foreningen vedtages med almindeligt flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højst 2 måneders mellemrum. Ved opløsning skal
foreningens nettoformue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. november 2011
Dirigent Flemming Sørensen, formand: ikke konstitueret.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2013.
Dirigent: Lene Andersen

Formand: Finn Knudsen

Jan Schlie

Flemming Lunde Sørensen

Jørgen Nielsen

Vedr generalforsamlingen den 11. april 2015 er der vedtaget et tillæg til § 6:
En person kan ikke sidde i bestyrelsen i både Campervenner og i en anden autocamperforening.
Grenå, den 11. april 2015
Dirigent Lene Andersen

Formand Finn Knudsen

Vedr. Generalforsamlingen den1. april 2015 er der vedtaget et tillæg til § 7
Campervenner hæfter overfor AutoCamperRådet kun med det årlige indskud.
Grenå den 1. april 2017
Dirigent Lene Andersen

Formand Finn Knudsen

