By og Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune
Vedtægter: Vedtaget på generalforsamlingen den 30. oktober 2006 - ændret ved generalforsamlingen i 2008
(foreningens navn).
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”By og Land Halsnæs - Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs
Kommune”. Foreningen er lokalforening under ”Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur”. Den er
hjemmehørende i Halsnæs Kommune.
§2
Formål
Foreningens formål er at arbejde for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygnings- og landskabspartier,
bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for fremme af bygnings- og
landskabskulturen.
§3
Virksomhed
Foreningens virkeområde er Halsnæs Kommune.
Foreningen skal lokalt søge at skabe forståelse for sine formål hos myndighederne og i offentligheden. Den skal
søge at påvirke udviklingen i vore fysiske omgivelser over for såvel myndighederne som offentligheden, fx i
forbindelse med arbejdet med lokalplaner.
I den forbindelse kan foreningen uddele plaketter til personer eller myndigheder som anerkendelse for en særlig
indsats.
Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan foreningen nedsætte arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver af fx
geografisk eller tematisk karakter.
§4
Medlemskab
Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, som fastsættes af
generalforsamlingen. Ethvert medlem, som ikke har betalt kontingent inden den fastsatte frist, kan efter 3
måneders restance slettes.
Et medlem, der modarbejder foreningens formål, kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af
generalforsamlingen.
Intet medlem kan ved udmeldelse eller eksklusion gøre krav på foreningens midler.
Foreningen kan i øvrigt søge sine midler forøget ved tilskud, gaver, arv eller andre former for
bidrag fra det offentlige, private fonde, institutioner eller privatpersoner.

§5
Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende mødets afvikling. Dirigenten
sørger tillige for, at der med bistand af en referent optages et referat af generalforsamlingen. Det underskrives af
referenten og dirigenten.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være
formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst en tredjedel af
medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, bilagt forslag til motiveret dagsorden.
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem lokalpressen eller ved skriftlig
meddelelse.
Til i øvrigt at lede foreningen vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen. I
ulige år afgår 4 medlemmer, i lige år 3. Første gang afgøres afgangen ved lodtrækning. Der vælges tillige 1
suppleant for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vedtage en

forretningsorden for sin virksomhed.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Efter begæring fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal bestyrelsen
indkaldes. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Der optages referat af bestyrelsesmøderne.
§6
Ordinær generalforsamling
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer
b) suppleant
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
§7
Afstemningsregler
Alle afgørelser på en generalforsamling, bortset fra de i §§ 10 og 11 nævnte, træffes ved almindeligt flertal.
Stemmeret har enhver, der mindst 2 måneder før generalforsamlingen har været medlem af foreningen.
Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive
stemme ved fuldmagt for mere end 3 medlemmer.
§8
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald, da sammen med et
bestyrelsesmedlem.
§9
Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor, der sammen med
suppleanten for 2 år ad gangen vælges på den ordinære generalforsamling.
§ 10
Vedtægtsændring
Ændringer i denne vedtægt kan kun ske på en generalforsamling, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte
medlemmer stemmer for det.
§ 11
Foreningens ophør
Foreningen kan ophæves af en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen eller på forslag af mindst to
tredjedele af medlemmerne, skriftligt rettet til bestyrelsen. Forslaget forelægges generalforsamlingen, hvor
forslaget er vedtaget, hvis to trejdedele af foreningens medlemmer stemmer for det. Er der flertal for forslaget,
men uden at den fornødne majoritet opnås, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor
forslagety, fremsat i samme form, er vedtaget, hvis to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for det.
Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens ophør, tager samtidig beslutning om anvendelse
af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

