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Vedtægter   

 

 § 1. Foreningens navn er:  
"Foreningen for by- og landskabskultur i Randers Kommune"  

 

§ 2. Foreningens formål er hos befolkningen og myndighederne af skabe interesse for:  

a. bevaring af kommunens æstetiske og kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde bymiljøer  

og bygninger samt  

b. at tilføre kommunen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående.  
Formålet søges tilgodeset gennem oplysende virksomhed, rådgivning, samt henvendelse til og  

kontakt med grundejere, byplan-myndigheder og andre kredse med indflydelse på bybilledets  

udformning.  

 

§ 3. Medlemmerne.  
l. Som medlemmer kan optages personer, firmaer, institutioner, foreninger osv.  

2. Ethvert medlem har stemmeret i foreningen og kan vælges til dennes tillidsposter. 

  

§ 4. Kontingent.  
1. Til foreningens almindelige virksomhed erlægges af medlemmerne et årskontingent, hvis 

størrelse fastsættes af generalforsamlingen.  

2. Bestyrelsen er berettiget til at betragte et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har 

betalt sit kontingent senest 3 måneder efter foretagen påmindelse. 

  

§ 5. Økonomisk støtte.  
Foreningen kan søge økonomisk støtte af offentlige midler hos institutioner og fonde. 

  

§ 6. Generalforsamlingen.  
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

2. Generalforsamlingen afholdes ordinært i april måned.  

3. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved den af det enkelte medlem oplyste 

mailadresse senest 2 uger før. 
4. Bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med 2 ugers varsel.  

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:  

1. - Valg af dirigent.  

2. - Aflæggelse af beretning.  

3. - Aflæggelse af regnskab.  

4. - Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af suppleant for disse.  

5.- Valg af revisor og suppleant for denne  

6. - Behandling af forslag der er tilstillet bestyrelsen i skriftlig form senest en uge før     

generalforsamlingen. 

7.- Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår. Herunder fastsættelse af kontingent.  

8. - Eventuelt. 

 

§ 7. Ændringer i foreningens vedtægt kan ske på generalforsamlingen. ændringer  

vedtages ved simpel stemmeflerhed.  
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§ 8. Bestyrelsen.  
1 . Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Man vælges for 2 år af gangen. 

Første gang vælges 3 og året efter 4 og så fremdeles. Der vælges 2 suppleanter for disse.  

1 er på valg hvert år.  

2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen udpeger  

2 medlemmer til Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune - af sin  

medlemskreds.  

3. Bestyrelsen indkaldes af formanden normalt med 14 dages skriftlig varsel. 

  

§ 9. Valg, beslutningsdygtighed.  
1. Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed.  

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Til vedtagelse af 

beslutninger kræves, at et flertal af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 

  

§ 10. Tegningsret.  
1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand.  

2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning tegnes foreningen dog af hele bestyrelsen. 

  

§ 11. Regnskab.  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra foreningens stiftelse til d. 31.  

december 1984. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges 1 ad gangen, så 1 hvert år er på  

va1g. Der vælges 1 revisorsuppleant. 

  

§ 12. Opløsning.  
Foreningen kan opløses, dersom 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.  

Opnås der ikke 2/3 majoritet for opløsningen, kan en efterfølgende generalforsamling opløse 

foreningen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Eventuel kassebeholdning ved 

opløsningen tilfalder et formål vedtaget af den opløsende generalforsamling i henhold til foreningens formål 

j.f.§2. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 17. april 1986. Og  på ordinære generalforsamlinger 

22. april 2002 og den 19. april 2018. 

 


