Vedtægter for Destination Vesterhavet
BAGGRUND
Destination Vesterhavet er opstået ved en fusion mellem Ringkøbing Fjord Turisme og turismeaktiviteterne i den selvejende institution ProVarde, med Ringkøbing Fjord Turisme som den fortsættende forening.
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Destination Vesterhavet.
Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning anvende binavne som f.eks. VisitWestDenmark,
Hvide Sande etc. i markedsføringsøjemed.
Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.
§2 Formål
Foreningens formål er - at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Ringkøbing – Skjern
og Varde Kommuner med afsæt i medlemmernes turismeerhvervsinteresser og i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.
Som led i foreningens formål, er foreningen bl.a. ansvarlig for:
 at implementere de to kommuners turismepolitik som beskrevet i resultatkontrakten med de to
kommuner,


den overordnede destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner,



at have specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt-og
forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice,



fælles markedsføring og turismeservicering, samt



sammen med de to kommuner at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser.
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§3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver virksomhed, institution eller myndighed med relation til eller interesse i den turismemæssige udvikling i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner.
Årskontingentet skal være indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at udløse stemmeret på generalforsamlingen.
Et medlemskab udløser en stemme på generalforsamlingen.
Årskontingent vedtages af generalforsamlingen med virkning fra det efterfølgende kalenderår.
Bestyrelsen kan efter indstilling fra direktionen eller et bestyrelsesmedlem udnævne æresmedlemmer af foreningen.
Som æresmedlemmer kan udpeges personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for turisterhvervet. Der kan kun udpeges personer med tidligere eller aktuel tilknytning til en medlemsvirksomhed som æresmedlem. Æresmedlemmer opnår ikke stemmeret på generalforsamlingen, og de
er undtaget kontingentbetaling.
§4 Ophør af medlemskab
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.
Et medlem af foreningen kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, såfremt medlemmet agerer
i strid med foreningens interesser og formål, eller medlemmets adfærd i øvrigt gør et fortsat medlemskab uønsket. Eksklusion forudsætter dog, at medlemmet på forhånd har mulighed for at udtale
sig om den påtænkte eksklusion.
Udtrædende medlemmer har ikke noget krav mod foreningens formue, uanset om dette sker ved
opsigelse fra medlemmets side eller ved eksklusion.
§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling
hvert år i april måned.
Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde
oplysning om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, og skal herudover være vedlagt
dagsorden, regnskab for det foregående regnskabsår samt eventuelle indkomne forslag. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år
3. Årsregnskab for det forløbne år
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a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det
godkendte regnskab
4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revision
8. Orientering om det kommende års aktiviteter.
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 uger forinden generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest med udgangen af februar måned.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en
sådan, når mindst 10 pct. af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat til bestyrelsen med
oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelse til generalforsamling skal minimum ske ved opslag på foreningens hjemmeside, sammen med elektronisk post til det enkelte medlem på den af medlemmet angivne mailadresse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer,
medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
§6 Valgbarhed og stemmeret
1. Valgbar er ethvert medlem af foreningen.
2. Alle valg er personlige.
3. Hvis et valgt medlem af bestyrelsen ikke længere er ansat i den virksomhed, som oprindeligt opstillede denne som kandidat, forbliver denne fortsat medlem af bestyrelsen, hvis den
pågældende fortsat er beskæftiget i en virksomhed, der er medlem af foreningen. I modsat
fald indkaldes suppleanten.
4. Ved alle valghandlinger kan de fremmødte alene stemme via fuldmagt fra ét medlem udover dem selv.
§7 Valg af bestyrelse
1. Bestyrelsen består af 12 medlemmer + 2 suppleanter.
2. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, hvoraf 3
bestyrelsesmedlemmer er fra Ringkøbing – Skjern Kommune og 3 bestyrelsesmedlemmer
er fra Varde Kommune. Herudover udpeges 2 byrådsmedlemmer af Ringkøbing – Skjern
byråd og 2 udpeges af Varde byråd.
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3. Herudover skal bestyrelsen selv udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, som udpeges for 2 år
ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne rekrutteres efter bestyrelsens vurdering med henblik
på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer indenfor turismefremme. Bestyrelsens forretningsorden regulerer forholdende omkring indtrædelse og udtrædelse for de udpegede bestyrelsesmedlemmer.
4. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. En indtrædende suppleant beklæder posten frem til den næste ordinære generalforsamling. Der vælges 1 suppleant tilhørende
Ringkøbing-Skjern Kommune og 1 suppleant tilhørende Varde Kommune. Suppleanterne
vælges blandt foreningens medlemmer.
5. Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for en periode på 2 år ad gangen. De politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer dog for en hel byrådsperiode. Hvert år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Efter den ekstraordinære generalforsamling ultimo 2019 sker første
nyvalg på den ordinære generalforsamling i 2021. I ulige år er to bestyrelsesmedlemmer fra
Varde Kommune og et medlem fra Ringkøbing-Skjern Kommune på valg. I lige år vælges
omvendt et bestyrelsesmedlem fra Varde Kommune og to medlemmer fra RingkøbingSkjern Kommune.
6. Genvalg/udpegning kan finde sted.
7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
§8 Bestyrelsens virke
1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen og dennes aktiviteter.
2. Bestyrelsen mødes min. 5 gange årligt.
3. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden
4. På bestyrelsesmøder deltager en administrativ medarbejder fra hver af de to kommuner
som observatører. Derudover kan bestyrelsen vælge at invitere andre som observatører
eller til at deltage i møderne. Direktøren deltager i bestyrelsens møder og sikrer, at der tages referater af møderne.
5. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved
stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt bestyrelsesformanden eller næstformanden
§9 Direktion
1. Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse og varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen
har herudover bemyndigelse til at afskedige foreningens direktør.
2. Direktøren ansætter og afskediger personale i foreningen inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer, og i overensstemmelse med foreningens strategi og formål.
§10 Økonomi
1. Foreningens økonomiske midler tilvejebringes via bidrag fra de deltagende kommuner,
medlemmernes kontingentbetalinger, foreninger, organisationer, fonde, virksomheder og
private samt tilskud det i øvrigt vil være muligt at søge.
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§11 Regnskab og budget
1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.
3. Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen.
§12 Tegningsregel
1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i
forening med direktøren.
2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
§13 Hæftelse
1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen økonomisk hæftelse for
foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue.
§14 Tavshedspligt
1. Medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i foreningen og
eventuelle observatører har absolut tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt
under fortrolighed.
2. Ligeledes er medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i foreningen uberettiget til at misbruge enhver oplysning vedkommende er kommet i besiddelse
af i forbindelse med sit arbejde for eller i tilknytning til foreningen.
§15 Udvalg
1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (Advisory boards, lokaludvalg, partnerudvalg etc.)
2. Der udarbejdes en særskilt forretningsorden med et klart defineret kommissorium for udvalget.
§16 Ændring af vedtægter
1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, samt når de to byråd har vedtaget ændringen.
§17
Opløsning af foreningen
1. Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Skibbrogade 3, 3.

●

9000 Aalborg

●

T +45 98 77 50 30

●

www.haugaardbraad.dk

Side 6

2. Såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer af foreningen er til stede
og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning er dette vedtaget.
3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
4. I tilfælde af foreningens opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens økonomiske midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.
Ikke anvendte kommunale bidrag tilbageføres til de to kommuner.
§18
Ikrafttræden og overgangsordning
Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende generalforsamling. Frem til senest den ordinære generalforsamling i 2021 opereres med en overgangsordning for kontingenter
fra de 2 gamle selskaber ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme.
--------------------------------------------------------------------
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