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§ 1.

Navn og hjemsted og formål

Stk. 1

Foreningens navn er Spejdercenter Æbleskoven.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune.

Stk. 3

Beliggende Strandvejen 51, Daugårdstrand, 8721 Daugård.
Matrikel nr. 14g Daugård by og sogn.

§ 2.

Formål

Stk. 1

Foreningens formål er, inden for formålet for KFUM-Spejderne i Danmark, at erhverve og
drive Spejdercenter Æbleskoven. Og dermed give børn og unge mulighed for at opleve
naturen, kammeratskab, fællesskab og samarbejde og at få et udvidet kendskab til den
verden, der omgiver dem, i trygge rammer og under vejledning af erfarne og kyndige ledere.

§ 3.

Medlemmer

Stk. 1

Som medlemmer optages alle foreninger, enheder, grupper og distrikter under KFUMSpejderne i Danmark.

Stk. 2

Nye medlemmer godkendes på efterfølgende generalforsamling.
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§ 4.

Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

Stk. 3

Ordinær generalforsamling indkaldes med en måneds varsel direkte til medlemmerne.

Stk. 4

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden, der skal omfatte mindst
følgende punkter:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Bestyrelsens beretning.

4.

Godkendelse af beretning.

5.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6.

Fastlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.

7.

Indkomne forslag.

8.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år.
Vælges af Spejdercenter Æbleskovens medlems enheder/grupper.

9.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 1 suppleanter for 1 år.
Vælges af Kernerne.

10.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

11.

Eventuelt.

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest
14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6

Forslag, der ønskes udsendt med dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senest 1.
februar.

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde
hertil når 1/3 af foreningens medlemmer over for formanden begærer det, med angivelse af
dagsorden.

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter at begæring er
fremsat.

Stk. 3

Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.
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§ 6.

Beslutningsdygtighed og stemmeret

Stk. 1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves ¾ flertal af de
fremmødte medlemmer ved vedtægtsændringer.

Stk. 3

Hver medlemsenhed har 2 stemmer, der skal repræsenteres af personer over 18 år.

Stk. 4

Der kan kun stemmes ved fuldmagt ved skriftlig afstemning.

Stk. 5

Stemmeretten forudsætter betalt skyldigt kontingent.

§ 7.

Valg af bestyrelse

Stk. 1

Foreningen Spejdercenter Æbleskoven ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer.
a) 4 bestyrelsesmedlemmer vælges, forskudt af hinanden, for en toårig periode af
Spejdercenter Æbleskovens medlemmer på den årlige generalforsamling.
b) 2 bestyrelsesmedlemmer vælges, forskudt af hinanden, for en toårig periode af Kernerne
på den årlige generalforsamling.
c) En af bestyrelsen valgt kasserer
d) Yderligere en af bestyrelsen valgt medarbejdere i Æbleskoven. Fx. udlejer eller
udvalgsformand.

Stk. 2

Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af KFUM-Spejderne i Danmark.

Stk. 3

Foreningen kan dække korpskontingent for et bestyrelsesmedlem, dette skal godkendes af
bestyrelsen.
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§ 8.

Bestyrelsens konstituering, forretningsorden og opgaver

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2

Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4

Bestyrelsen afholder minimum 2 møder årligt.

Stk. 5

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som skal godkendes af bestyrelsen på
efterfølgende bestyrelsesmøde, underskrives af formanden eller næstformand samt
referenten.

Stk. 6

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 7

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 8

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9

Bestyrelsens opgave er at:
a) Varetage den daglige ledelse af foreningen.
b) Repræsentere foreningen i alle sager såvel over for det offentlige som i forhold til private.
c) Varetage andre opgaver i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 9.

Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og yderligere et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2

Hvis hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af
bestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at
forpligte foreningen, er myndig.

Stk. 3

Er ingen af bestyrelsens medlemmer myndige, udpeger bestyrelsen en myndig person som
særligt tegningsberettiget. Foreningen forpligtes herefter ved underskrift af den særligt
tegningsberettigede person i fællesskab med formanden og kassereren eller i forening med
formanden og et yderligere medlem af bestyrelsen.
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§ 10.

Børneattest

Stk. 1

For alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal der igennem KFUM-Spejderne i Danmark
indhentes godkendt børneattest.

Stk. 2

For alle foreningens frivillige som deltager i arrangementer for børn og unge skal der
igennem KFUM-Spejderne i Danmark indhentes godkendt børneattest.

Stk. 3

Fornyelsen af børneattesten skal ske efter KFUM-Spejderne i Danmarks anbefalinger.

§ 11.

Regnskabsår

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12.

Driftsoverskud

Stk. 1

Et eventuelt driftsoverskud skal henligge som driftskapital til imødegåelse af fremtidige års
mulige underskud, som til vedligeholdelse og investeringer i Spejdercenter Æbleskoven.
Eventuelt overskud herudover kan anvendes efter en generalforsamlingsbeslutning, inden
for rammer, der fremmer formålet for KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 13.

Revision

Stk. 1

Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 14.

Hæftelser og forpligtelser

Stk. 1

For foreningens gæld og forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

§ 15.

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at ¾ af de fremmødte medlemmer på en
generalforsamling stemmer herfor.

§ 16.

Køb og salg af fast ejendom

Stk. 1

Ved køb og salg af fast ejendom, kræves af ¾ af de fremmødte stemmer på to hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor.
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§ 17.

Ophævelse af foreningen Spejdercenter Æbleskoven

Stk. 1

Ophævelse af foreningen ”Spejdercenter Æbleskoven” kræver, at ¾ af de fremmødte
stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum
stemmer herfor.

§ 18.

Værdiernes placering

Stk. 1

I tilfælde af foreningens ophævelse overdrages foreningens værdier til en anden enhed
under KFUM-Spejderne i Danmark efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 9. september 2003.
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2010.
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 24. april 2021.
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