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1. Navn og formål 

 
Foreningen Nysted Vandtaarn  
 
CVR-nr. 33024371 

Hjemsted er Nysted, C/O Formandens adresse. 

Det er foreningens formål  

v At støtte og udvikle Nysted Vandtårn til en bæredygtig enhed, der på selvejende basis og i 
samarbejde med Guldborgsund Kommune udvikler og driver Nysted Vandtårn som et 
oplevelsescenter til gavn for den tidligere Nysted kommune og Guldborgsund kommune.   

v At fremkomme med konkrete, bæredygtige idéer til vandtårnets fremtidige anvendelse, 
herunder at fremlægge det nødvendige grundlag for den økonomiske side af idéernes 
gennemførelse. 

v At finde idéer som ”ikke findes andre steder” og gøre det til noget specielt for Nysted, for 
derigennem at gøre den generelle og brede interesse for Nysted og omegn endnu større. 

v At sammenkæde Nysted Vandtårn med øvrige tårne i kommunen for derigennem at skabe ”en 
rød oplevelsestråd” 

Nysted Vandtårn skal være et kvalitetstilbud med såvel nationalt som internationalt perspektiv og 

således et oplevelsescenter for befolkningen både på Lolland-Falster og indenlandske samt 

udenlandske turister. 

Nysted Vandtårn skal ligeledes indrettes således, at installationen er velegnet til 

undervisningsmæssige formål både for skolebørn og voksenundervisning. 

2. Medlemsforhold 

Som medlemmer kan optages enhver person eller juridisk enhed, som støtter foreningens formål.  
 
Stemmeret på en generalforsamling har alle medlemmer på 16 år og derover samt juridiske 
enheder, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i 6 uger på 
tidspunktet for generalforsamlingen. 

Medlemmer, som udviser utilbørlig optræden eller som er i kontingentrestance, kan af bestyrelsen 

udelukkes fra foreningens arbejde for kortere eller længere tid. I grovere tilfælde kan bestyrelsen 

ekskludere et medlem med simpelt flertal af de fremmødte på et lovligt varslet bestyrelsesmøde. 

Eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling af den ekskluderede. 

Personlige medlemmer og juridiske enheder har hver én stemme og betaler ens kontingent. 
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3. Økonomi og Regnskab 

Foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes primært via fundraising, offentlige tilskud samt 

kontingent fra medlemmer. 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  
 
Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling forelægge regnskab for det forløbne 
regnskabsår. 
 
Kontingent, betalingsbetingelser og tidsfrister fastsættes af generalforsamlingen. 

Foreningen er en selvstændig juridisk enhed og medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter alene 

med deres medlemsbidrag. 

4. Ledelse og tegningsret for foreningen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Formanden – eller i dennes forfald næstformanden - tegner foreningen ud ad til.  
 
I sager der vedrører værdier, der overstiger 5.000 kroner kræves tillige underskrift fra kassereren. 
Sager, der vedrører mindre forhold eller ikke kan opsættes, kan ekspederes af formanden uden 
bestyrelsens forudgående godkendelse og skal forelægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Beslutninger forelægges i disse tilfælde snarest eller forudgående pr. mail til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner. 

Bestyrelsen kan ikke uden beslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling optage 

lån, foretage investering i fast ejendom eller tilsvarende handlinger. 

Der skal foreligge referat af bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.  

Bestyrelsen kan udbetale honorar til samarbejdspartnere med henblik på tårnets udvikling. 

5. Møder, udvalg og projektledelse 

Formanden indkalder til møder i bestyrelsen med mindst 10 dages varsel. Varslet kan fraviges ved 

enighed. 3 Medlemmer af bestyrelsen kan skriftligt forlange et møde indkaldt af formanden med 

samme varsel dog højst 14 dage. 

Der afholdes møder efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Suppleanter kan deltage i møderne. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særskilte opgaver. 
I alle udvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem. 
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Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsopgaver og udvalgene arbejder under bestyrelsens 

ansvar. 

Bestyrelsen kan i øvrigt vedtage sin egen forretningsorden. 

6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail eller brev.  

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag herunder planer for det kommende år.  

6. Valg af 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

7. Valg af 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant 

8. Eventuelt 
 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal fra bestyrelsen beslutter dette, eller når 

1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret anmodning 

herom. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling. 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilstilles bestyrelsen mindst 8 dage før 

generalforsamlingen og ligger til gennemsyn hos formanden. 

Til alle vedtagelser og beslutninger kræves simpelt stemmeflertal. 

Afstemningsmåden fastsættes af dirigenten. Afstemningen skal dog være skriftlig og hemmelig, 

når mindst 1 medlem kræver det. 

7. Valg 

Der vælges 3 – 7 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, dog således at formand og 
næstformand ikke er på valg det samme år.  

For en periode på 1 år vælges 1-2 bestyrelsessuppleanter, 1 bilagskontrollant og 1 suppleant. 
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8. Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de 
fremmødte stemmer for forslaget. 
 

 
9. Opløsning 

 
Foreningens opløsning kan kun ske ved en vedtagelse på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger, en ordinær og ekstraordinær. 
 
Opløsningen kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 
 
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål. Generalforsamlingen beslutter til 
hvilket formål med almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. 
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2022. 

 

 


