VEDTÆGTER
For
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Turist- og Erhvervsforeningen Langeland.
1.2. Dens hjemsted er Langeland Kommune
2. Formål
2.1. Foreningens formål er at fremme turist- og erhvervsudviklingen på Langeland, Strynø og
Siø.
3. Kapitalforhold
3.1. Foreningen har ved stiftelsen ingen kapital.
4. Medlemskab
4.1. Som medlemmer kan optages personer, selskaber og sammenslutninger, der loyalt virker
for at fremme foreningens formål og som ikke modarbejder denne.
4.2. Foreningens skal føre kartotek over medlemmerne.
4.3. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.
4.4. Udmeldelse skal ske inden 1. december og gælder fra udløbet af kalenderåret.
5. Generalforsamling
5.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden maj på Langeland.
5.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel.
5.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
5.3.1. Valg af dirigent.
5.3.2. Bestyrelsens beretning.
5.3.3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5.3.4. Fastsættelse af kontingent.
5.3.5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5.3.6. Forslag.
5.3.7. Evt.
5.4. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være
indgivet til foreningens bestyrelse inden 1. februar.
5.5. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
5.6. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal, med mindre andet fremgår af vedtægten.
5.7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/10 af
medlemmerne kræver dette. Begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet og
ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter begæringens modtagelse
med samme varsel som i pkt. 5.2.
6. Bestyrelse
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer. Der skal tilstræbes, at bestyrelsen så
vidt muligt repræsenterer hele Langeland. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to
suppleanter.
6.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

6.3. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og evt. kasserer. Disse
valg er for et år ad gangen. Konstituering sker snarest muligt efter den ordinære
generalforsamling.
6.4. Langeland Kommunes kommunalbestyrelse kan udpege en person til en observatørpost i
bestyrelsen.
6.5. Der er åbent for en observatørpost for et bestyrelsesmedlem fra foreninger, hvis vedtægter
har et formål der i samspil med Turist- og Erhvervsforeningens vedtægter kan skabe synergi
for begge parter. Ansøgning om en observatørpost skal indgives til foreningens bestyrelse
og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningens fremsendelse.
7. Hæftelse
7.1. For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne ikke, men alene foreningen med sin
formue
7.2. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på
foreningens vegne.
8. Tegningsregler
8.1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
8.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
9. Daglig ledelse
9.1. Bestyrelsen kan ansætte en ledelse til at stå for den daglige drift af foreningen.
10. Eksklusion
10.1.Såfremt bestyrelsen finder, at et medlem skader foreningens interesser, kan bestyrelsen
indstille til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, at et medlem ekskluderes.
Indstillingen skal være begrundet, optaget som selvstændigt punkt på dagsordnen og
indkaldes efter samme regler, som gælder for indkaldelse til generalforsamling.
10.2.Inden generalforsamlingen kan medlemmet beslutte at tage bestyrelsens opfattelse til
efterretning. Udmeldelse får herefter virkning fra dette tidspunkt, og punktet udgår af
generalforsamlingens behandling.
10.3.Behandles punktet på generalforsamlingen, har medlemmerne altid ret til at være tilstede
og ytre sig.
11. Regnskab og revision
11.1.Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
11.2.Foreningens regnskab revideres af en antaget registreret eller statsautoriseret revisor.
Revisor fungerer indtil en ny antages af bestyrelsen.
12. Vedtægtsændringer og opløsning
12.1.Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kan af generalforsamlingen
alene vedtages, såfremt 2/3 af alle medlemmerne stemmer for. Opnås der ikke flertal
indkaldes til sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan
vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.
12.2.Ved ophævelse af foreningen skal en evt. formue overdrages til almennyttige formål i
Langeland Kommune. Den ophævende generalforsamling beslutter til hvem eller hvilken
forening evt. formue overdrages.

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 08.06.2021

