Vedtægter og formålsbeskrivelse for Foreningen Møn Nu
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Møn Nu”
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune og omfatter det geografiske område Møn,
Nyord og Bogø, herefter benævnt ”Møn”.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at sikre et bæredygtigt og levende samfund på Møn.
Foreningens formål er almennyttigt, og foreningens virke skal sikre både kapitalrejsning og
iværksættelse af initiativer i samarbejde med offentlige og private interessenter, der vil understøtte
den langsigtede udvikling på Møn.
Derudover er foreningens formål at fungere som en samlende paraply- og interesseorganisation for
lokalområdets primære interessenter indenfor erhverv, handel, turisme og bosætning.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Foreningens medlemskreds udgøres af enhver, der interesserer sig for Møn og Møns
udvikling. Foreningen optager som medlemmer foreninger, erhvervsvirksomheder og private
personer.
Stk. 2. Medlemmer til bestyrelsen udpeges og vælges på den årlige generalforsamling, således at
bestyrelsen vil bestå af 9 personer med følgende sammensætning
5 valgt på generalforsamlingen
4 formænd for lokalrådene for Møn og Bogø eller en af disse udpeget stedfortræder
For de 5 generalforsamlingsvalgte vælges 2 suppleanter.
De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at
der hvert år vælges hhv. 2 og 3 medlemmer.
Derudover har bestyrelsen ret til at indkalde tilforordnede til bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget
af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være
saglig, skal begrundes skriftligt.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et
regnskabsår.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves i
forlængelse af den afholdte generalforsamling.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden ved
annoncering i Ugebladet for Møn, opslag på hjemmeside samt ved udsendelse til medlemmer per email i de tilfælde, hvor foreningen har en gyldig e-mail adresse på medlemmerne.
Stk. 3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det forgangne år er møde- og
stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2.

Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det
kommende år.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 1. februar.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer).
Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres af én mødedeltager.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning med angivelse af de forslag,
der ønskes behandlet. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Indkaldelse sker på
samme måde som til en ordinær generalforsamling.
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer og
fastsætter selv en forretningsorden. Dog vælges formand og næstformand blandt de
generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller formanden og næstformanden
i forening og i formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kassereren.
Stk. 4 Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan
finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af
foreningens revisor.
§ 8. Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling.
§ 11. Datering
Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 28 april 2015.
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