
Vedtægter for Sammen om Lolland- 
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Vedtægter for Sammen om Lolland- 
Falster, 30.3.2019 

  

§ 1 Navn og hjemsted 
1.1 Foreningens navn er ”Sammen om Lolland-Falster”. 
Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund 

Kommuner. 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
1.1 Foreningens navn er ”Lolland-Falster Lovestorm”. 
Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund 

Kommuner. 
 

  

§ 2 Formål 
2.1 Foreningen skal være et borgerdrevet fællesskab for 

Lolland-Falster, der har til formål at være samlingspunkt om 
lokale borgerdrevne aktiviteter og initiativer. Det sker ved 
at: 

 
2.1.1 Danne en medlemsorganisation og skabe 
en struktur for dens aktiviteter 

2.1.2 Videreføre arbejdet med Lolland-Falster 
Lovestorm og derigennem fremme det folkelige 
engagement og områdets omdømme. 

2.1.3 Inspirere til og skabe faciliteter der kan 
formidle nem kontakt mellem borgere og 

virksomheder med fælles interesser og ønsker. 
2.1.4 Skabe en fælles digital platform for 
Lolland-Falster (pt. navn borgerlf.dk), der skal 

skabe fundament for foreningens formål og 
udviklingen af Lolland-Falster som et fællesskab 
2.1.5 Igangsætte nye initiativer til gavn for 

Lolland-Falsters omdømme og positive udvikling. 
 
2.2 Foreningen kan koordinere og understøtte grupper og 

netværk, der arbejder for foreningens formål efter nærmere 
bestemte retningslinjer eller aftaler. 
2.3 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udpege en 

ansvarlig ”tovholder” for enkelte projekter og aktiviteter. 
2.4 Foreningen er uafhængig af partipolitik. 
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§ 3 Medlemsforhold 
3.1 Som medlem kan optages borgere, virksomheder og 
organisationer, der ønsker at medvirke til at opfylde 

foreningens formål. 
3.2 Medlemskab er som udgangspunkt gratis og opnås ved 
henvendelse til foreningen. 

3.3 Betalende medlemskab kan opnås ved betaling af det 
fastsatte kontingent og giver ret til at stemme og stille op 
ved generalforsamlingen. 

3.4 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen 
3.5 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen og træder i kraft øjeblikkeligt. Indbetalt 

medlemskontingent refunderes ikke. 
3.6 Medlemmer, der skønnes at skade foreningens virke eller 

omdømme, kan ekskluderes af bestyrelsen. 
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§ 4 Generalforsamling 
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt 
inden 1. april. 
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via mail og 

gennem foreningens hjemmeside. 
4.3 Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 
vedlægges foreningens reviderede regnskab, dagsorden 

samt en beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 
år. 
4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en 

generalforsamling eller bestyrelsen eller mindst 25 af 
foreningens betalende medlemmer skriftligt fremsætter 
ønske herom med angivelse af begrundelse. I sidstnævnte 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger 
efter modtagelsen af begæring herom. 
4.5 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle 

medlemmer. 

§ 4 Generalforsamling 
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt 
inden 15. maj. 
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via mail og 

gennem foreningens hjemmeside. 
4.3 Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling 
vedlægges foreningens reviderede regnskab, dagsorden 
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4.6 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle 
fremmødte betalende medlemmer. Hvert medlem – 
personligt eller juridisk - har én stemme. 

4.7 Den ordinære generalforsamling gennemføres minimum 
med følgende dagsorden: 
1)Valg af dirigent 

2) Valg af referent 
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det 
forløbne år 

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Eventuelle forslag 

7) Valg af bestyrelse og suppleanter 
8) Valg af revisor 
4.8 Forslag til behandling under dagsordnens punkt 6 skal 

tilstilles et bestyrelsesmedlem ved e-mail senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på 
foreningens hjemmeside. 

4.9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt 
flertal. Jf. dog § 9 
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§ 5 Finansiering 
5.1 Foreningens arbejde finansieres gennem 

5.1.1 frivilligt arbejde 

5.1.2 medlemskontingent og sponsorater 
5.1.3 midler fra fonde til understøttelse af 
foreningens arbejde og projekter 

5.1.4 foreningens aktiviteter herunder digital 
formidling, hvorfra foreningen modtager 
betaling. 

5.2 Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden 
retningslinjer for styringen og brugen af foreningens midler 
– herunder betaling til personer og produkter til hjælp for 

foreningens arbejde. 
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§ 6 Regnskab 
6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 
6.2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for 

budget og regnskab. 
6.3 Foreningens regnskab udarbejdes og opstilles af en af 
generalforsamlingen valgt revisor. 
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§ 7 Tegning og hæftelse 
7.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens 

forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæftes alene med 
den til enhver tid værende formue i foreningen. 
7.2 Foreningen tegnes af formanden og yderligere et 

bestyrelsesmedlem i forening. 
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§ 8 Bestyrelsen 
8.1 Bestyrelsen består af 5 til 8 medlemmer samt to 

suppleanter. 
8.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en 
kasserer senest 14 dage efter nyvalg. 

8.3 Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens 
stemme dobbelt. 
8.4 Bestyrelsens medlemmer vælges blandt foreningens 

medlemmer for 2 år ad gangen, således at halvdelen af 
bestyrelsen er på valg hvert år. 
8.5 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den 

suppleant, der har flest stemmer, for den resterende del af 
bestyrelsesmedlemmets valgperiode. 
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§ 9 Foreningens daglige ledelse 
9.1 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med 
nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger 

og foreningens formål. 
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9.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Der kan 
nedsættes arbejdsgrupper og underudvalg efter bestyrelsens 
beslutning. 

9.3 Formanden leder bestyrelsens møder. 
9.4 Bestyrelsen er - indtil den første ordinære 
generalforsamling - selvsupplerende ved et 

bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen. 
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§ 10 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 

10.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at mindst 
50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. Ud af dem skal halvdelen stemme for. 

10.2 Er 50% af foreningens medlemmer ikke til stede, kan 
bestyrelsen indkalde til 
ny generalforsamling, der tidligst afholdes fire uger efter 

10.3 Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den 
nye generalforsamling 
kan vedtægtsændringen vedtages ved simpelt flertal. 

10.4 Stk. 1 og 2 gælder ligeledes ved foreningens opløsning. 
10.5 Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i 
overensstemmelse med foreningens formål. 

10.6 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den 
generalforsamling, de vedtages på. 
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. 

december 2016. 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. 

december 2016. 
 
Vedtægterne er ændret ved den ordinære generalforsamling 

den 30. marts 2019. 
 


