
Vedtægter for Det Grå Fyrs Venner 

 

§1 Navn og formål 

Foreningens navn er Det Grå Fyrs Venner. 

Stk. 2. Det Grå Fyrs Venner er oprettet som en støtteforening for Det Grå Fyr og de aktiviteter der tilbydes 

af Fyrets aktører. 

Det Grå Fyrs aktører, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening samarbejder i fællesskab om Det Grå 

Fyr, hvor indsamling af videnskabelige data og formidling om fugle er hovedaktiviteten. Foreningen Det Grå 

Fyrs Venner støtter med sine medlemmers frivillige arbejde op omkring aktiviteterne i Det Grå Fyr, 

herunder: 

- indsamling af videnskabelige data for fuglestationen. 

- formidling om fuglene og naturen på Skagen Odde. 

- Formidling af Det Grå Fyr og naturen på Skagen Odde. 

- Forefaldende arbejde på fuglestationen. 

- Formidling i den digitale udstilling Fuglenes Verden. 

- Forefaldende arbejde i Det Grå Fyr. 

Stk. 3. Foreningen afholder løbende igennem året møder for medlemmerne, hvor forskellige aktiviteter 

tilbydes i form af ture og foredrag m.m.  

§2 Hjemsted  

Foreningens hjemsted er Frederikshavn Kommune.  

§3 Medlemmer og aktiviteter  

Alle der kan gå ind for foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.  

Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen har stemmeret og er valgbare ved foreningens generalforsamling.  

§4 Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i forbindelse med Skagen Fuglefestival. 

Indvarsling sker mindst fire uger forinden på mail til medlemmerne og ved opslag på foreningens 

hjemmeside. Dagsorden skal omfatte følgende faste punkter:  

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning om foreningens virke.  

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

5. Fremlæggelse af budget.  

6. Valg til bestyrelsen.  

7. Valg af revisor.  

8. Indkomne forslag.  

9. Eventuelt.  



Stk.3 Forslag skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse og være 

forsynet med en begrundelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på foreningens 

hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen.  

Stk. 4 Alle afstemninger på generalforsamlingen foregår skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ændring af foreningens vedtægter i 

overensstemmelse med § 7 kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.  

Stk. 5 Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Tre af medlemmerne er på valg i ulige år, fire 

medlemmer i lige år. Suppleanter (to) vælges hvert år. Kandidater til foreningens bestyrelse opstilles af 

denne eller ved indstilling fra generalforsamlingen.   

Stk. 6 Suppleanter indtræder i den resterende valgperiode for det medlem af bestyrelsen, som de erstatter.   

Stk. 7 Suppleanterne deltager så vidt muligt i alle bestyrelsesmøder.  

Stk. 8 Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis det kræves af:  

- mindst 25 medlemmer af foreningen, der afleverer skriftlig, begrundet henvendelse herom til 

bestyrelsen.  

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som efter stk. 2 og 3. Kan tidsfristen ikke overholdes, skal 

samtlige medlemmer af foreningen indvarsles pr. brev eller mail. Ekstraordinær generalforsamling skal 

afholdes inden 3 måneder efter, at kravet er fremsat.  

Stk. 9 Referatet fra generalforsamlingen offentliggøres på Skagen Fuglestations Venners hjemmeside.  

  

§ 5 Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med 

mindst formand og kasserer, der ikke kan være samme person.  

Stk. 2 Bestyrelsen skal blandt sine ordinære medlemmer vælge en der kan indtræde på foreningens plads i 

Skagen Fuglestations bestyrelse. Denne person skal være medlem af DOF.  

Stk. 3 Der kan vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.  

Stk. 4 Faste observatører i bestyrelsen: 

- Skagen Fuglestations leder har fast plads i bestyrelsen. 

- Leder af den digitale udstilling Fuglenes Verden har fast plads i bestyrelsen.  

De to faste observatører har ikke stemmeret og kan ikke vælges til poster i Bestyrelsen. 

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og grupper efter behov. Desuden kan bestyrelsen udpege 

enkeltpersoner til at varetage foreningens interesser i specifikke sager. Bestyrelsen udpeger en 

kontaktperson til de enkelte udvalg og grupper. Disse kontaktpersoner refererer til bestyrelsen.  

Stk. 6 Bestyrelsen sørger for rettidig afholdelse af generalforsamling.  

Stk. 7 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for overholdelse af foreningens vedtægter, 

formål, trufne beslutninger og foreningens regnskab.   

Stk. 8 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende år.  



Stk. 9 Bestyrelsens kasserer sikrer, at der ved årets slutning afleveres revideret regnskab, herunder fra 

grupper og udvalg.   

Stk. 10 Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.  

Stk. 11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.  

  

§ 6 Tegningsret og hæftelser  

Udadtil tegnes foreningen af formanden, henholdsvis kassereren, i forening med to medlemmer af 

bestyrelsen.  

stk. 2 Foreningen hæfter ikke udover sin formue.  

  

§ 7 Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen  

Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen.  

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Skagen Fuglestation og såfremt denne 

ikke længere eksisterer Fugleværnsfonden.  

  

Vedtaget ved urafstemning april 2019   


