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Vedtægter for foreningen, Harrild Hedes Venner 

 

Navn 

§1 

Foreningens navn er Harrild Hedes Venner. Foreningens hjemsted er Ikast-

Brande Kommune. 

 

Formål 

§2 

Foreningens formål er: 

 At udbrede kendskabet til og interessen for Naturcenter Harrild Hede. 

 At yde praktisk og økonomisk støtte til driften af naturcenteret.  

 At planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den 

sociale kontakt mellem medlemmerne, og som bygger bro på tværs af 

generationer og interesser. 

 At planlægge og gennemføre offentlige aktiviteter på Naturcenter Harrild 

Hede eller de nærliggende, statsejede naturarealer, fx Harrild Hede, 

Nørlund Plantage og Søby Brunkulslejer. 

 At understøtte det aktive fritidsliv og foreningsliv i kommunen ved at 

tilbyde mulighed for frivilligt arbejde, fx naturvejledning og naturpleje, 

samt socialt samvær i tilknytning til Naturcenter Harrild Hede og 

nærliggende, statsejede naturarealer.   

 Medvirke til at koordinere de mange aktiviteter på og ved Naturcenter 

Harrild Hede og til at koordinere disse med andre naturoplevelsestilbud i 

kommunen. 

 Bidrage til udarbejdelse af en årlig aktivitetskalender.  

 At planlægge og gennemføre en årligt tilbagevendende aktivitets- eller 

markedsdag, ”Harrild-dagen”. 

 At planlægge og gennemføre en årlig arbejdsdag, hvor der udføres 

praktiske gøremål på og ved Naturcenter Harrild Hede.  

 

Midler 

§3 

Foreningens midler består både af økonomiske midler og ressourcer i form af 

frivillig arbejdskraft. 

De økonomiske midler tilvejebringes via kontingenter, gaver og donationer. 

Frivillig arbejdskraft kan ydes både af enkeltpersoner og foreninger, virksomheder 

eller organisationer, som er medlem af venneforeningen, eller gennem offentlige 

aktiviteter og arrangementer, der planlægges og gennemføres af venneforeningen. 

 

Medlemmer 

§4 
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Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer, 

virksomheder og institutioner. 

 

Kontingent 

§5 

Generalforsamlingen fastlægger efter indstilling fra bestyrelsen årskontingenter 

for relevante medlemskategorier, fx enkeltpersoner, juniorer, husstande, 

foreninger, institutioner og virksomheder. 

 

Bestyrelse 

§6 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen 

af foreningens generalforsamling. Ved første valg trækkes lod om, hvilke 3, der 

skal sidde 3 år, og hvilke 4, der skal sidde i 2 år, før de er på valg. 

Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt medlemmerne af 

brugerrådet for Naturcenter Harrild Hede. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. 

Formanden skal findes blandt de bestyrelsesmedlemmer, der sidder i 

naturcenterets brugerråd. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, 

heriblandt enten formand eller næstformand, er til stede. 

Naturcenterlederen skal på bestyrelsens anmodning deltage i bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg. 

 

Generalforsamling 

§7 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden første juni og indkaldes 

med 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker så vidt muligt pr. e-mail samt ved omtale på 

Naturstyrelsens hjemmeside og Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. 

Medlemmer, der ikke har oplyst e-mailadresse, får tilsendt indkaldelsen med 

almindeligt brev. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen 

ønsker det, eller hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt ønsker 

det. En ekstraordinær generalforsamling skal senest 2 uger efter anmodningen 

indkaldes med 2 ugers varsel. 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der vælges én suppleant, 

der sidder i naturcenterets brugerråd og én suppleant, der ikke sidder i 

naturcenterets brugerråd. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert 

medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
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Økonomi og regnskab 

§8 

Foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 

Tegning 

§9 

Tegningsberettigede er foreningens formand og kasserer i forening. 

 

 

Vedtægtsændringer og ophævelse 

§10 

Vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen sker på en generalforsamling og 

kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. 

 

Ikrafttrædelse 

§11 

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling tirsdag den 10. juni 2014 

og er trådt i kraft umiddelbart herefter. 




