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§ 1. Foreningens navn er Møn Naturforening.
Foreningens hjemsted og primære virke er på Møn.
§ 2. Foreningens overordnede formål er naturbeskyttelse og naturgenoprettelse,
herunder:
at sikre et rigt og varieret dyre- og planteliv
at værne om de landskabelige værdier
at minimere forurening, herunder også lys og støj o.a.
at beskytte grundvand, vandløb og havmiljø
at naturbeskyttelse altid indtænkes i klimatiltag.
§ 2a. Foreningen arbejder for mindst mulig påvirkning af naturen
fra erhverv, turisme og rekreativ brug.
Foreningen arbejder aktivt for, at udviklingen på Møn sker på baggrund af bevidste strategier
for samspil mellem øens naturværdier, befolkning og udviklingspotentialer.
§ 2b. Foreningen ønsker bredere lokalt samarbejde og dialog.
I erkendelse af, at den almene samfundsudvikling sker i højt tempo og genererer en række
initiativer og planer, som direkte eller indirekte vil påvirke natur og dyreliv, vil Møn Naturforening arbejde på at få alle væsentlige parter i den lokale samfundsudvikling til at gå i dialog
og samarbejde. Dette for at sikre, at nuværende og kommende initiativer og udviklingsplaner
vedrørende Møn i høj grad forholder sig til bæredygtig bevarelse og beskyttelse af Møns
naturværdier.
Som et led i foreningens arbejde er det ligeledes et mål at udbrede viden og interesse omkring
naturforhold til flest mulige borgere og interessenter, herunder også den yngre generation.
Dette med henblik på at interessen for naturbeskyttelse og bevarelse af naturværdier fremover vil
kunne fastholdes og udvikles af lokale borgere med indsigt i og forståelse for problematikkerne.
§ 3. Medlemskab.
Foreningen er åben for alle, som kan tilslutte sig dens formål og vedtægter, inklusive
virksomheder, organisationer o.l. Medlemskab er gratis, men kan også registreres som støttemedlemskab med frivillige bidrag. Indmeldelse samt udmeldelse sker elektronisk til
foreningens mailadresse eller skriftligt til bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse kan, ved at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for det, ekskludere et
medlem, som skader foreningens formål, virke eller omdømme.
§ 4. Økonomi.
Foreningens økonomi tegnes af kassereren og/eller formanden.
Foreningens midler søges tilvejebragt ved tilskud, frivillige bidrag og fondsmidler. Foreningens
kasserer fører regnskab og administrerer transaktioner med pengeinstitutter o.l. Regnskabet
følger kalenderåret og skal underkastes revision inden ordinær generalforsamling.
Ved foreningens eventuelle opløsning skal foreningens formue tilfalde formål, der svarer mest
til formålsparagrafferne.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med mindst 9 fremmødte medlemmer. Beslutninger
kan træffes med simpel flertalsbeslutning, med mindre det af dagsorden fremgår, at et særligt
spørgsmål kræver mindst 2/3 af forsamlingens stemmer for at kunne afgøres. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
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5a. Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i årets første kvartal.
Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling med mindst 3 ugers varsel, elektronisk /
pr. mail. Forslag til vedtægtsændring samt andre forslag fra såvel medlemmer som bestyrelsen
skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen og udsendes elektronisk / pr.
mail til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling har som minimum følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg i henhold til vedtægterne
Eventuelt

5b. Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt.
Dagsorden fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 medlemmer
skriftligt fremsender dagsorden og ønske derom til formanden. Dagsorden fastsættes af
formanden, under hensyn til det fremsendte ønske herom.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 og højst 4 ugers varsel.
5c. Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen kan besluttes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det forudsætter at mindst 30% af medlemmerne er tilstede, samt
at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
I tilfælde af et fremmøde på under 30% kan der umiddelbart, med mindst 2 ugers og højst 4
ugers varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om vedtægtsændring respektive foreningens opløsning kan træffes ved at mindst 2/3 af forsamlingen
stemmer herfor, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§ 6. Bestyrelse.
Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, som er på valg på skift på den årlige generalforsamling, således at minimum 2 medlemmer ikke er på valg.
Der vælges 1-2 suppleanter, som er på valg hvert år. Genvalg for alle kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger herunder formand og kasserer. Bestyrelsen sikrer
aftale med uafhængig revisor.
Suppleanter kan inviteres til bestyrelsesmøderne, uden stemmeret og tiltræder fuldt ud i tilfælde
af afgang fra bestyrelsen i utide.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når formanden eller 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne begærer dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen
er tilstede, herunder formanden eller næstformanden. Beslutninger vedtages ved simpelt
stemmeflertal.
Formanden tegner politisk foreningen udadtil. Medlemmer af bestyrelsen og menige medlemmer kan efter aftale med formanden også tegne foreningen udadtil. Der må aldrig herske tvivl
om hvorvidt nogen udtaler sig på foreningens vegne eller som privatperson.

