
Vedtægter for foreningen ”Brug min baghave” 

 

* Tilføjet på ekstra ordinærgeneral forsamling d. 29. aug. ´19 

 

§ 1 Hjemsted og navn 

Foreningens navn er ’Brug min baghave’. 

Stiftet af Pernille Kaas d. 13/08-2019 

Landsdækkende, med hovedsæde i Ringsted 

 

§ 2 Formål 

At formidle kontakten mellem baghave-ejere og primitiv rejsende.  

At udbrede kendskabet til konceptet, og der igennem få flere til at bevæge sig frit i naturen.  

At skabe rum til at nye sociale relationer kan opstå. 

At fastholde konceptets grundtanke, som er:  

Et netværk for primitive rejsende, der mangler et sted at overnatte.  

At der kun tilbydes udendørs overnatning og ingen indendørs faciliteter.  

Overnatning skal være 100 % gratis. 

Igennem gæstfrihed og næstekærlighed at skabe tryghed for færden i naturen. 

 

§ 3 Medlemskab 

Enhver, der har lyst til at støtte foreningens formål. 

Det er ikke en forudsætning at være medlem af foreningen for at bruge brugminbaghave.dk.  

Ved at være medlem af foreningen støtter man foreningsarbejdet. 

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 

 

§ 4 Indmeldelse 

Indmeldelse sker skriftligt til foreningens administrator. 

For medlemmer under 18 år kræves forældres samtykke. 

 



§ 5 Udmeldelse 

Sker skriftligt til administrator. 

Betales der ikke kontingent sker udmeldelsen automatisk efter rykker er udsendt. 

 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for 

foreningen. Udelukkes sker ved afstemning på generalforsamlingen ved afstemning. 

Et medlem har krav på at bliver hørt, inden afstemning på generalforsamlingen. 

 

§ 7 Regnskabsår 

Følger kalenderåret (1/1 – 31/12). 

 

§ 8 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. 

Indkaldes sker via nyhedsbrev på mail en måned inden afholdes af generalforsamling. 

Forslag til generalforsamlingen skal ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde to uger inden afholdelse af 

generalforsamlingen. 

Dagsorden, regnskab samt indkommende forslag sendes ud via mail en ugen inden afholdelse af 

generalforsamling. 

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer over 14 år har 

stemmeret, så frem kontingent er betalt senest en måned inden afholdelse af generalforsamlingen. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 9 Dagsorden til generalforsamling 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Administrator fremlægger regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af revisor 



7. Indkommende forslag 

8. Evt. 

§ 10 Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning 

om foreningen opløsning særligt flertal. Se § 15 og § 16. 

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst en 

femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt herunder også e-mail, overfor 

bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. Krav til indkaldelse 

/afholdelse følger de krav, der er for ordinær generalforsamling. 

 

§ 12 Bestyrelsen 

Bestyrelsen leder foreningen og forvalter dens midler. 

Bestyrelsen er sammensat af fem medlemmer: formand, næstformand, menigt bestyrelsesmedlem 

sekretær og kasser. 

Bestyrelsen dog funktionsdygtig ved kun tre medlemmer. 

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. 

Valg af bestyrelse: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år af gangen. To medlemmer er på valg 

lige år og de tre andre på valg ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Efter første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. 

Bestyrelsen skal holde møde, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. 

Indkaldelse bør ske med mindst 14 dages varsel. 

 

§12.1 Tegningsregler. 

*Bestyrelsen er bemyndiget til 



 At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere 
over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender 

 At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.   

 

§ 13 Revisorer 

Der vælges to revisorer på generalforsamlingen. Hver revisor vælges for to år af gangen. Der er en revisor 

på valg hvert år. 

 

§ 14 Tegning og hæftelse 

Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk for foreningens aktiviteter. 

 

§ 15 Vedtægtsændringer 

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 

for forslaget. 

 

§ 16 Opløsning af foreningen 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling med dette 

ene punkt på dagsordenen. 

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning af foreningen. 

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 

et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 

generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uanset hvilket antal 

stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

Ved foreningens ophør tilfalder de midler, der måtte være likvide, eller materielle til almennyttige formål/ 

foreninger. Fordelt og besluttet af generalforsamlingen. 

 

 

Foreningen Brug min baghave. c/o Pernille Kaas, Prøvegårdsvej 19, 4100 Ringsted 

CVR: 40709444 


