VEDTÆGTER for VIBORG-FONDEN
§1. Foreningens navn er VIBORG-FONDEN.
§2. Det er VIBORG-FONDENS formål at:
-udbrede kendskabet til og interesse for de æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder, landsbyerne
og det åbne land,
-søge ændringer, såvel nyt som restaurering, tilpasset miljøet, både gadebilleder, landsbybilleder,
haver, parker, søerne, overgangen mellem by og land og det åbne landskab.
-søge gennemført bevaring, vedligeholdelse eller restaurering hvor det er ønskeligt, såvel hvor det
skyldes en bygningsværdi som hensynet til en bygnings eller bys/landsbys omgivelser,
-yde økonomisk støtte til forannævnte formål. Det skal via en fonds midler ske ved erhvervelse af
bygninger og arealer, der derefter sættes i den stand, foreningen vurderer bedst egnet. Endvidere
pålægges det erhvervede evt. klausuler, der tjener formålet,
-udbrede kendskabet til bygninger og miljøer af særlig værdi for by og egn,
-rådgive interessenter i forbindelse med planlægning inden for forannævnte områder, og
-yde påskønnelse til gennemførte projekter, der på ganske særlig anerkendelsesværdig vis har skabt
æstetiske værdier af ovennævnte karakter.
-afholde foredrag med offentlig adgang og høringer, arrangere studie- og oplysningsture lokalt og
landsdækkende samt udgive bøger og tidsskrifter.
§3. Enhver kan blive medlem af VIBORG-FONDEN.
Virksomheder, foreninger og institutioner kan også blive medlem af VIBORG-FONDEN.
Foreningens midler tilvejebringes dels gennem kontingenter, dels ved bidrag, tilskud, gaver, arv
eller andre former for tilskud fra det offentlige, private fonde, institutioner, organisationer eller
privatpersoner. foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.
§¤. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i
maj måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når ert flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
det forlanges skriftligt af mindst 1/4 af medlemmerne.
Bestyrelsen indkalder til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages
varsel. Det sker ved bekendtgørelse i den lokale presse eller ved meddelelse til samtlige medlemmer
med angivelse af dagsorden.
gyldigt medlemskab giver adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der har betalt kontingent og været medlem af foreningen i
mindst 3 måneder.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder budget og medlemskontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter
c. Revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Revisor og revisorsuppleant skal være regnskabskyndige.
§6. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de
stemmeberettigede.
Skriftlig afstemning skal foretages, når blot én fremmødt stemmeberettiget kræver det.
Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen, jf. §7. Ved stemmelighed ved
bestyrelsesvalg afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er på valg hvert år. 1.
suppleant er den af de valgte, der har fået højest stemmetal. Ved stemmelighed ved suppleantvalg
afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent.
§7. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.
Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.
Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til
formand og kasserer eller til kasserer og revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og eventuelt et
forretningsudvalg.
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen er berettiget til at bruge foreningens midler - efter bedste skøn - til foreningens formål.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens beslutning
afgørende.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden og leder foreningen efter dennes vedtægter
og bestemmelser med ansvar over for generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§8. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Ved køb og salg af fast ejendom og til optagelse af lån kræves underskrift af mindst 4
bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden.
§9. foreningen tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
§10. Ændringer i foreningens vedtægter samt tillæg til vedtægterne kan vedtages på såvel ordinære
som ekstraordinære generalforsamlinger. forudsætningen er, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer for det.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
opløsning af foreningen kan besluttes ved almindeligt flertal.
Opløses foreningen, skal generalforsamlingen træffe beslutning om brug af foreningens formue ved
almindeligt stemmeflertal.
Vedtaget på generalforsamlingen i maj 1996 med ændringer på generalforsamlingen i maj 1999.

