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1.

F . M . B . A

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1.

Foreningens navn er "Foreningen Outdoor-Camping-Ferie-Fritid, F.M.B.A". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2.

Foreningens formål er at virke som brancheforening for virksomheder i OutdoorCamping-Ferie og Fritids branchen, herunder at fremme branchens og medlemmernes fælles interesser bedst muligt blandt andet i forhold til offentlige myndigheder, andre brancher og branchens samarbejdspartnere. Det er endvidere foreningens formål at orientere og vejlede medlemmerne, klassificere campingpladser, samt at fremme camping som ferieform gennem generel markedsføring.

2.

MEDLEMMERNE

2.1.

Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende fysiske og juridiske personer, der
direkte har tilknytning til den i pkt. 1.2 anførte branche. Som ikke skader foreningen, dens formål, andre medlemmer eller branchens omdømme.

3.

KONTINGENT

3.1.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for forskellige medlemskategorier.

3.2.

Betaling for ydelser ud over hvad der er indeholdt i selve kontingentet fastsættes
af bestyrelsen.

3.3.

Kontingentet betales forholdsmæssigt, fra starten af den måned hvori optagelsen
sker.

3.4.

Er en kontingentrestance incl. renter og påløbne omkostninger ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt medlemmets valgbarhed til foreningshverv.

4.

HÆFTELSE

4.1.

I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer ikke for foreningens gæld.
Foreningen kan endvidere ikke overfor 3. mand forpligte medlemmerne.

5.

UDMELDELSE OG EKSKLUSION

5.1.

Et medlemskab kan ikke overdrages. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til
udgangen af et kalenderår (31.12). Ved udtræden oppebærer medlemmet ikke andel af foreningens formue.

5.2.

Finder bestyrelsen at et medlem skader foreningen, dens formål, andre medlemmer eller branchens omdømme eller væsentligt overtræder sine forpligtelser i henhold til vedtægterne herunder pligten til at betale kontingent, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere det pågældende medlem. Et medlem, der er blevet ekskluderet af bestyrelsen, kan ved brev til bestyrelsen inden 30 dage efter at have modtaget meddelelse om eksklusionen kræve at få sagen behandlet på førstkommende
ordinære generalforsamling. Medlemmets rettigheder er suspenderet i perioden
frem til den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen kræver det 2/3
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede for at eksklusionen opretholdes.
Opnås et sådan kvalificeret flertal ikke genindtræder medlemmet i foreningen.

6.

GENERALFORSAMLING

6.1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes i Danmark.

6.2.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail indeholdende
dagsorden og med kopi af det reviderede regnskab.

6.3.

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.

Forslag fra bestyrelsen, herunder orientering om budget og fastsættelse af kontingent.

5.

Forslag fra medlemmerne.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.

Valg af revisor.

9.

Eventuelt.

6.4.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmernes ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til bestyrelsen senest d. 1. april.

6.5.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis bestyrelsen eller revisor finder det
nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 20 af foreningens medlemmer
har indgivet skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen indkaldes med samme varsel og indkaldelsesmåde som er
gældende for den ordinære generalforsamling.

6.6.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages men mindre andet fremgår med
simpel stemmeflerhed.

6.7.

Forslag om ændring af vedtægter, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 stemmer for forslaget.

6.8.

Er der mindre end halvdelen af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de
fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På
denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af
tilstedeværende medlemmer.

6.9.

På Foreningens generalforsamling har hvert medlem én stemme.

6.10.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer
eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning.

6.11.

7.

Skriftlig fuldmagt kan ikke gives.

BESTYRELSE

7.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

7.2.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen,
idet 3 (eller 4) er på valg i ulige år og 2 (eller 3) på valg i lige år. På den første
ordinære generalforsamling i 2019 hvor 5 eller 7 medlemmer vælges, afgøres det
ved lodtrækning hvilke 2 (eller 3) bestyrelsesmedlemmer, der alene er for 1 år.

7.3.

Hver af følgende gruppering må maksimalt have 2 af sine medlemmer siddende som bestyrelsesmedlemmer i foreningen samtidigt: 1. medlemmer der tillige er medlem af
Landsforeningen af Privatdrevne campingpladser i Danmark DK-Camp, 2. campingpladser
ejet af DCU, 3. medlemmer, der tillige er medlem af Foreningen campingbranchen.dk og
4. campingpladser der ikke er omfattet af pkt. 1 og pkt. 2”. Dette princip kan således betyde, at den kandidat der på generalforsamlingen opnår f.eks. tredieflest stemmer ikke er
sikker på at blive valgt ind (repræsenterer kandidaten samme gruppering som de kandidater der opnåede flest og næstflest stemmer er kandidaten ikke indvalgt). Genvalg kan
finde sted. Der kan ske ændringer i hvilke grupperinger, der er omfattet af dette punkt
efter reglerne for vedtægtsændringer.

7.4.

Der etableres en overgangsbestyrelse på 3 – 5 medlemmer, der fungerer fra stiftelsen
indtil den ordinære generalforsamling i 2019, hvor hele bestyrelsen fratræder. Ovenstående pkt. 7.1 – pkt. 7.3 er således ikke gældende for overgangsbestyrelsen.

7.5.

Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanterne
må ikke repræsentere samme gruppering jf. pkt. 7.3, således at kandidaten med
næstflest stemmer ikke er sikker på at blive valgt til bestyrelsessuppleant. Valget
gælder for 1 år ad gangen.

7.6.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand og næstformand.

7.7.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde og antal møder.

7.8.

Bestyrelsen varetager og repræsenterer Foreningens forhold i enhver henseende.

7.9.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder at ansætte en
direktør og/eller etablere et sekretariat.

7.10.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne,
og de på generalforsamlingen tagne beslutninger.

7.11.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden
og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen med mindst 3 dages
varsel. I påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

7.12.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer
er til stede. Beslutninger kan vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.

TEGNINGSREGEL
8.1.

Foreningen tegnes i alle anliggender enten a) af 2 medlemmer af bestyrelsen,
hvoraf ét skal være formanden eller næstformanden eller b) af en direktør (hvis en
sådan er antaget) i forening med enten bestyrelsens formand eller næstformand.

8.2.

Ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

9.

REVISION OG REGNSKABSÅR

9.1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til
31.12.2018

9.2.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

10.

OPLØSNING

10.1.

Opløsning af foreningen kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændring.
Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningsformuen, idet
denne skal anvendes inden for foreningens formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. maj 2018

I bestyrelsen:

