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Vedtægter for Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet 
§1 Præambel 

Foreningens navn er: Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet. Foreningens hjem-
sted er Aabenraa Kommune. 

§2 Formål 

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet har som sit formål: 

at fremme turismens interesser i samarbejde med organisationer, institutioner, virksomhe-
der og turisterhvervet, i bestræbelse på at tiltrække turister til Aabenraa og Grænselandet. 

at fremme kendskabet til og interessen for Aabenraa Kommune turist- og kulturmæssigt 

at turist- og kulturaktiviteter gennemføres med tilbørlig hensyntagen til miljø 

at foreningen kan erhverve og drive fast ejendom, når dette sker, når ejendommen skal 
anvendes til turist- og kulturaktiviteter. 

at øge turismeomsætningen i området, ved dels at fremme antallet af overnatninger og 
dels ved at øge kendskabet til lokalt producerede produkter. 

§ 3 Medlemsforhold og kontingent 

Som medlem af Turistforeningen af Aabenraa og Grænselandet kan optages virksomhe-
der og enkeltpersoner. 

Kontingentet betalt til Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet giver samtidig medlem-
skab af Aabenraa erhvervsforening.

§ 4 Regnskab 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Foreningens regnskab skal forinden forelæggelse revideres af en registreret eller statsau-
toriseret revisor. 

§ 5 Ledelse 

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. I lige årstal vælges 3 og i ulige årstal vælges 2. Genvalg kan finde sted. Bestyrel-
sen kan suppleres af personer med særlige kompetence.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næst-
formand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 



Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmed-
lemmer kræver det. 
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. 
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelige stemmeflerhed, men er kun beslutnings-
dygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens 
eller den fungerende formands stemme udslagsgivendes. Der kan ikke stemmes ved fuld-
magt. 

Bestyrelsen kan i forbindelse med varetagelse af den daglige virksomhed – ansætte en tu-
ristchef og øvrigt personale.

§ 6 Hæftelse 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden alene, eller næstformanden og et be-
styrelsesmedlem i forening. 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede be-
styrelse. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningens på-
hvilende forpligtelser. 

§ 7 Generalforsamling 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes ordinært inden ud-
gangen af marts måned. Der indkaldes med mindst 14 dags varsel gennem annonce i de 
lokale blade og E-mail til medlemmerne. 

På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflæg-
ger formanden beretning om det forløbne år. Det reviderede regnskab fremlægges. Der 
fastsættes medlemskontingent. 
Derefter foretages valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen, samt valg af revisor. 
Forslag, der ønskes drøftet som et særligt punkt på dagsordenen, skal, når de ikke frem-
kommer fra bestyrelsen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. I ind-
bydelsen til generalforsamlingen skal der gøres opmærksom på denne tidsfrist. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 
1/3 af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom. Ekstraordinær gene-
ralforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling, dog se-
nest en måned efter at begæring herom er modtaget. 

Ordinære generalforsamlinger skal mindst have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed det forløbne år 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 



4. Behandling af forslag fra medlemmer 
5. Fastsættelse af medlemskontingent 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Eventuelt 

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og sagerne, herunder kontingent-
fastsættelse, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. 

Til beslutning om vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræves, at ¾ af med-
lemmerne stemmer for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor beslutning om spørgsmålet kan ske, når forslaget opnår fler-
tal blandt de mødte medlemmer. 

§ 8 Opløsning 

Foreningens opløsning kan besluttes efter reglerne for vedtægtsændring, jfr. § 7 
Ved foreningens eventuelle ophør skal foreningens formue anvendes til almennyttige eller 
velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. juni 2016.
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