VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN DANSKE KULTUR- OG PILGRIMSRUTER
§ 1 FORENINGENS NAVN
Foreningen navn er ” Foreningen Danske kultur- og pilgrimsruter”.
Hjemstedet er formandens adresse.
§ 2 FORENINGENS FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er:
 at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for
pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark.
 at repræsentere og formidle den europæiske kulturrute ”The Route of Saint Olav’s Ways” i
Danmark.
Dette vil blandt andet ske gennem at:
1. Afholde seminarer for at udvikle pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark og
for at stimulere forskning om og formidling af f.eks. pilgrimshistorie i Danmark. Seminarerne
fungerer også som forum for gensidig orientering og inspiration
2. Deltage i styregruppen for ”The Route of Saint Olav’s Ways”.
3. Deltage i samarbejdet omkring Hærvejen i Jylland, der udgør en del af ”The Route of Saint
Olav’s Ways”.
4. Gå i dialog med myndigheder og andre, der har relevans for foreningens formål
5. Deltage i projekter, der kan fremme kendskabet til kultur- og pilgrimsruter og højne
kvaliteten af ruterne.
§ 3. MEDLEMSKAB
Foreningen er åben for foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der vil arbejde for foreningens
formål.
§ 3.1 KONTINGENT
Det årlige medlemsbidrag vedtages af årsmødet for et år ad gangen.
§ 3.2 AFSLUTNING AF MEDLEMSKAB
Et medlem kan når som helst opsige medlemskabet. Evt. betalt kontingent refunderes ikke.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som groft har overtrådt foreningens vedtægter. Denne
afgørelse kan ankes til det næste årsmøde. Eventuelt betalt kontingent refunderes ikke ved
eksklusion.
§ 4 ÅRSMØDE
Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Det afholdes i januar kvartal hvert år. Indkaldelse
sker til alle medlemmer mindst 30 dage før årsmødet og skal indeholde obligatorisk dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde mindst 20 dage før
årsmødet.
Obligatorisk dagsorden for årsmødet:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af indkaldelse
3. Årsberetning fra bestyrelsen
4. Godkendelse af årsregnskab

5. Vedtagelse af budget og kontingent for det følgende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg til styregruppen for ”The Route of Saint Olav’s Ways”
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har ret til at stemme. Foreninger og institutioner har 3
stemmer, enkeltmedlemmer har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen består af fem medlemmer og en suppleant (som har møderet til bestyrelsesmøder).
Der vælges i lige og ulige år to medlemmer for to år. Suppleant vælges for et år.
Årsmødet vælger formanden i lige år. Bestyrelsen fordeler de øvrige poster blandt sig på dens
første møde. Som minimum udpeges en sekretær og en kasserer. Samme person kan varetage
flere funktioner.
Revisor vælges af årsmødet for to år ad gangen.
Ved personvalg skal skriftlig afstemning benyttes, hvis mindst en af de stemmeberettigede ønsker
det.
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 25 procent
af de medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af begrundelse.
§ 5 BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen mødes mindst én gang om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst tre medlemmer deltager.
Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger, og beslutningsreferat sendes som orientering til
medlemmerne.
§ 6 REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er 01.01 - 31.12. Regnskabet skal være afsluttet og godkendt af revisor
og offentliggjort på foreningens hjemmeside inden årsmødet.
§ 7 ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Ændring af vedtægterne kan kun ske på årsmødet.
Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde mindst 20 dage før årsmødet.
§ 8. OPLØSNING AF FORENINGEN
Foreningen kan opløses, hvis et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for
det på et årsmøde specielt indkaldt i dette øjemed.
Ved en eventuel opløsning af ”Foreningen Danske kultur- og pilgrimsruter” beslutter foreningens
sidste årsmøde, hvad der skal ske med eventuelle aktiver, udestående gæld og fordringer. Det
samme gælder ikke-afsluttede engagementer i projekter o. lign.
Vedtaget på foreningens stiftende årsmøde den 22.10.2014
Ændret på bestyrelsesmøde den 14.01.2015, på årsmøde den 21.01.2017 og på bestyrelsesmøde
den 21.02.2017
Ændret på årsmødet den 13.01.2018

