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§1 - Navn
Stk. 1

Foreningens navn er: Vejlø Ølejr.

Stk. 2

Foreningen har hjemsted i Lolland kommune

§2 - Formål
Stk. 1

Vejlø Ølejr er en non profit og almennyttig forening, som er indlejet på privat ø i Nakskov
fjord, hvis overordnede formål det er at arrangere ø-lejre.
Vejlø Ølejr opstod i forbindelse med det europæiske naturfredningsår 1970, som 1 af de 4
lejre, hvor især 15-20 årige unge mødtes og arbejdede med håndværksmæssige opgaver – i
en vis form for fællesskab.
I 1971 blev Ølejrbevægelsen stiftet og fra 1971-1973 blev der ydet statsstøtte. Siden 1974
har Ølejrbevægelsen været kørt, som en selvstændig forening uden statsstøtte.
Fra 2019 gøres ølejrene til selvstændige foreninger under SØB.
Vejlø Ølejrs formål er, at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for
natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt
samfund.
Formålet søges opfyldt ved, at afholde ølejr, hvorved forstås en ferieform, hvor mennesker
med forskellig alder og social baggrund mødes i fællesskab, i nær kontakt til naturen og med
mulighed for, at deltage i meningsfyldte aktiviteter.
Værdier som Nærdemokrati, kulturliv, formidling og områdetilknytning er essentielle for
Vejlø.
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§3 - Medlemskreds
Stk. 1

Foreningens medlemmer er alle deltagere af sommerens lejre, frem til næste ølejrsæson.

Stk. 2

Et aktivt bestyrelsesmedlem er medlem af foreningen indtil udtrædelse af bestyrelsen.

Stk. 3

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel beviseligt
strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet i tale og opførsel skaber utryghed
blandt foreningens øvrige medlemmer. Et medlem kan desuden ekskluderes såfremt
vedkommende på særlig grov måde ikke respekterer den demokratiske debatform, der
kendetegner den måde hvorpå diskussioner tages og beslutninger træffes. Udelukkelsen kan
ankes til førstkommende generalforsamling.

§4 - Generalforsamling
Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som vi kalder for Øvalueringen.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter afslutningen af lejrsæsonen, dog senest i
slutningen af oktober. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved e-mail
til lejrenes uge-repræsentanter og/eller ved opslag på vores facebookside samt hjemmeside.
Desuden via annoncering på sommerens lejre. Dagsorden skal i alle tilfælde foreligge senest
to uger før generalforsamlingen (jvf. Stk. 5).

Stk. 3

Generalforsamlingen er åben for alle, som har deltaget i en af sommerens lejre, eller sidder i
bestyrelsen. Stemmeberettigede på Generalforsamlingen er alle deltagere i
Generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:
 Valg af dirigent
 Valg af referent
 Behandling af indkomne forslag
 Godkendelse af regnskab
 Valg til bestyrelsen
 Valg af revisor
 Eventuelt

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, på dagsordenen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Man kan på generalforsamlingen godt stille
modforslag eller justerede forslag. Punkter under eventuelt kan også gøres til forslag, hvis
der er flertal for det.

Stk. 6

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning,
dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når
det begæres af blot èn mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det
antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
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§5 - Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig,
begrundet anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne. (Jf. § 3) Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes med fire ugers varsel til afholdelse senest otte uger efter at
bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Dagsorden udsendes i overensstemmelse med
§ 4.

§6 - Foreningens bestyrelse
Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen - kaldet øgruppen. Bestyrelsen består af
en formand, en næstformand, en kasserer samt et antal medlemmer. Den samlede
bestyrelse består af max 12 medlemmer + evt op til 2 føl (jf. stk.6). De øvrige medlemmer er
suppleanter for formand mm. Der vælges hvert år en bestyrelse og der er ingen regler for
hvor længe man skal eller må sidde i øgruppen.

Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Bestyrelsen afholder konstituerende møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen af og
blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder
til og med næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 6

Man skal være minimum 18 år for at være valgbar til bestyrelsen.
Dog kan op til 2 unge mellem 15-17 år være føl i bestyrelsen - sidde med til møderne, uden
stemmeret.
Et føl får ikke automatisk plads i bestyrelsen når det fylder 18 år, men forbliver føl frem til
generalforsamlingen og kan derefter opstille til bestyrelsen.

Stk. 7

Medlem af bestyrelsen kan man blive når man har været aktiv Vejlø-deltager i min. 2 år.

§7 - Økonomi
Stk. 1

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
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§8 - Tegningsregler og hæftning
Stk. 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2

Der gives prokura til formand og kasserer

Stk. 3

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§9 - Vedtægtsændringer
Stk. 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.

§10 - opløsning
Stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse
af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 - Datering
Stk. 1

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 02-03-2019.

___________________________________
Referent (Malene Hegnelt)

___________________________________
Ordstyrer (Jasper Emil Strømgren)
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