
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Vedtægter 
for 

BEVARINGSFORENINGEN FOR PRÆSTØ OG OMEGN. 
 
§ 1.  Navn Foreningens navn er: 

BEVARINGSFORENINGEN FOR PRÆSTØ OG OMEGN 
 
§ 2.  Formål  Foreningens formål er: 

 
A gennem aktiviteter af forskellig art, f.eks. foredrag, studiekredse, 

publikationer, udstillinger m.v. at stimulere interessen for en bevaring af 
de værdier, som knytter sig til bebyggelsen og landskabet i Allerslev, 
Beldringe, Bårse, Jungshoved, Mern, Præstø og Skibinge sogne. 

 
B at påvirke myndighedernes beslutninger, således at der ved disse i 

videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresserne, 
 

C at yde hjælp til private ejendoms ejere, der står overfor 
restaureringsopgaver eller andre problemer. Hjælpen kan være 
lovgivningsrådgivning, ansøgningsvejledning vedrørende tilskud. 

 
D  at indsamle og formidle materialer til genbrug. 

 
§3. Medlemmer   

Enhver,, der er interesseret i                                                                                               
foreningens aktiviteter kan optages som medlem.  

 
§ 4.  Kontingent   

Alle medlemmer opkræves et kontingent for kalenderåret.                                  
Størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

 
§ 5.  Generalforsamling 

 
A  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned. 
 

B Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved 
annoncering i de lokale blade og/eller skriftligt til medlemmerne. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted samt dagsorden. 



 
 
 

C Forslag fra medlemmerne til forelæggelse på den ordinære 
generalforsamling skal skriftligt tilstilles foreningens formand senest  

                     den 31. december året før.  
 

D  Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for det forgangne år 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 
5. Fastlæggelse af medlemskontingent 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleanter til bestyrelse 
8. Valg af revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Orientering fra fonden 
11. Indkomne forslag 
12. Eventuelt 

 
E 

1. Bestyrelsens sekretær fører forhandlingsprotokol, som underskrives 
af generalforsamlingens dirigent og foreningens formand. 

 
2. Dirigenten afgør, om afstemninger skal foretages ved 
håndsoprækning eller skriftligt. Alle medlemmer, der har betalt 
kontingent i det foregående år, har 1 stemme. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. Afgørelse af de forelagte sager sker ved almindelig 
stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af 
foreningen dels, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, 
dels at mindst 2/3 af de tilstedeværende, medlemmer stemmer for 
forslaget. Er det nævnte medlemstal ikke repræsenteret, men har 
forslaget fået tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, 
indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget 
kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 

 
§ 6.  Ekstraordinær 

generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter beslutning i 
bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst ¼ af medlemmerne. 
En sådan begæring skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes 
behandlet. Bestyrelsen indkalder senest 8 dage efter modtagelse af 
begæringen den ekstraordinære generalforsamling med samme varsel 
og på samme måde som til ordinær generalforsamling. Dagsordenen 
fastsættes af bestyrelsen. 

 
§ 7.   Bestyrelse  
 



 
 

A Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der på 
generalforsamlingen vælges blandt foreningens medlemmer. Valget 
gælder for 2 år. På første generalforsamling efter den stiftende 
generalforsamling afgår 3 medlemmer udpeget ved lodtrækning. 
Herefter afgår 4henholdsvis 3 medlemmer efter udløbet af deres 2 års 
valgperiode. Genvalg kan finde sted. 2 suppleanter vælges hvert år. 

 
B Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Der 

konstitueres formand, næstformand, kasser og sekretær. 
 

C  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. 
 

D  Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med 
1 af de øvrige medlemmer. Køb eller salg af fast ejendom eller 
optagelse af lån skal godkendes af generalforsamlingen. 

 
E  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er 

beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. For 
bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af samtlige 
tilstedeværende medlemmer. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 
§ 8. Revisor   

Foreningens  revisor vælges  på den ordinære    
generalforsamling for 1 år.  Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 
1 revisorsuppleant. 

 
§ 9.  Fond  Foreningen har oprettet en fond hvor i indgår: 
 

A  Tilskud, gaver, arv og andre former for bidrag fra det offentlige, private 
fonds, institutioner, organisationer eller privatpersoner. 

 
B  Fondens midler indsættes i et pengeinstitut, og anvendes til 

støtteforanstaltninger i henhold til § 2, stk. c. 
 
§ 10.  Regnskab og revision 
 

Foreningens kasserer fører regnskab med foreningens indtægter og 
udgifter. . Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på 
foreningens ordinære generalforsamling sammen med bestyrelsens 
forslag til budget for det kommende år. 

 
§ 11. Hæftelse For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

Udmeldelse af foreningen kan ske med en måneds varsel. Udmeldte 
medlemmer har ikke krav på foreningens formue. 

 
 
§ 12.  Ophør  



 
 

Såfremt generalforsamlingen beslutter, at foreningens aktiviteter skal  
ophøre, jfr. § 5, overgår foreningens midler til Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur. 

 
§ 13.  Samarbejde  

Foreningen kan indgå i samarbejde med andre bevaringsforeninger 
eller sammenslutninger. Samarbejdet kan omfatte økonomisk 
samarbejde. 
 
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. august 
1981. 
 
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 1983. 
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2002. 
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2007. 

  Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2012. 
 
 

 

 

 

 

 


