
Vedtrgter
for

Foreningen Bornholm



$ 1. Foreningens navn s1 rForeningen Bornholmr.

$ 2. Enhver dansk mand og kvinde, der er fyldt 18 lr og slutter sig
til foreningens formil, kan blive medlem af foreningen.

S 3. Foreningens formil er at sryrke, vakke og udbrede interessen
for de narurskpnne og historisk mindeverdige stder og bygninger pi
Bornholm, og sadig at slge sidanne steder fredlyste, bevarede og gjort
almen-tilgrngelige for befolkningen samt ar forebygge, at de kommer
i udlandinges eje.

g 4. For at fremme formilet vil foreningen bruge alle de lovlige og
hederlige midler, som stlr til dens ridighed, og ved afholdelse af fore-
drag sivel som gennem pressen vil den udbrede oplysning om samr
vakke sansen for det, som er foreningens opgave.

S 5. Foreningen tilstraber stvidt muligt ar fi rtdighed over de na-
turskpnne steder og bygninger pE Bornholm, fors&vidt de er i privat
eje, men den ptkalder, hvor det behpves, statsmyndighedernes og andre
myndigheders hjelp, og den qlger, forslvidt sldanne steder vedbliver
at ejes af private, at opni, at der kommer til at p8hvile dem betryg-
gende bind, der svarer til det, som er udtrykt i bestemmelsen om for-
eningens formil.

S 6. Til ar varerage foreningens anliggender og til at optrade pi
foreningens vegne vdges en besryrelse pi 9 medlemmer, hvoraf 2 kan
bo uden for Bornholm.

Besryrelsen vdger af sin midre en formand, en ncsrformand, en kas-
serer og en skriftflrer. Bestyrelsens medlemmer afg[r skiftevis 3 hvert
ir. Det bestemmes ved lodtrakning, i hvilken orden det skal ske.

Der kan oprettes lokalafdelinger i de enkelte egne pl Bornholm. Be-
sryrelsen kan give sidanne afdelinger tilsagn om, ar kontingent fra
egnen stilles til ridighed for sadige opgaver pi egnen, og lokalafdelin-
gerne velger tillidsmand til at varetage disse opgaver.



Geoeralforsamlingen velger 2 revisorer, som afg8r skiftevis t hvert
Et, f4rste gang efter lodtrakning.

$ 7. Enhver, der vil vare medlem, bor yde et lrligt bidrag til
formilets fremme, men for at ingen skal blive udelukket ved bidragets
stlrrelse, saces det efter fplgende skala: 5 kr., 10 kr. o. s. v., og enhver,
der indmelder sig, tegner sig med det samme for sit idige bidrag.

$ 8. Foreningens midler bpr anbringes i et solidt pengeinstitut for
at gllres rentebarende, og bestyrelsen er ansvadig for foreningen, sivel
for kapitalen som for dens formllstjenlige anvendelse.

S 9. Kontingent opkreves pr. posr.

Tillidsmandene i cn afdeling kan dog tage imod medlemsbidragene
og er beremiget til, hvor det mitte vise sig nldvendigt, at indsamle dem
ved lejet bud.

De overdrager en af deres egen midte at indbetale til foreningens
kasserer alle de indsamlede belpb inden regnskabsirets udbb.

Regnskabsiret er kalenderiret. Regnskabet mi vrre affattet inden
15. marts i det nye regnskabsir, og revisionen mi vcre fuldfprt inden
l .maj .

$ 10. Den irlige generalforsamling afholdes pi Bornholm i maj eller
juni og kan forbindes med et offentligt foredragsmpde. Generalforsam-
lingen indkaldes ved brevkort til medlemmerne med mindst 8 dages
varsel samt ved annonce i de bornholmske dagblade.

Pl generalforsamlingen giver f'ormanden beretning om foreningens
virksomhe'cl i Erets l6b, og der reviderede regnskab fremlegges til god-
kendelse. Dernast foretages valg af. besryrelse og revisorer i stedet for de
efter tur eller pi anden mide afgiede.

Der afholdes overordentlige generalforsamlinger si ofte, besryrelsen
lnsker det, eller mindst 25 medlemmer forlanger det.



t
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Forud for generalforsamlingen afholdes et mpde. i Klbenhavn, hvortil

medlemmerne indkaldes, og hvor disse orienteres om foreningens ar-

bejde, kan stille forslag til beslutninger til generalforsamlingen, ligesoru
der stilles forslag om valg af besryrelsesmedlemmer uden for Bornholm.

Dette rn/de kan ligeledes kombineres med et offentligt foredrag.

Forslag, der lnskes optaget pi dagsordenen for den ordinare gene-

ralforsamling, mi i lvrigt indsendes dl besryrelsens formand senest 4

dage fgr generalforsamlingen.

$ 11. Beslutninger om en&inger af disseledtcgter lcaver, at mindst
lralvdelen af foreningens medlemmer er dl stede, og krever s/a af de af-

givnc stcmmcr for at vcdtilgss.- Hvis sirdan majoritct ikkc kan ogris,

indkaldes pi sadvanlig rnide'til ny generalforsamling, hvor Tt my
joritet er af.ggrcnde, uanset de mldtes. antal.

g 12. Foreningen kan ikke opllses, si lenge det er muligt at fit valgt

en besryrelse i overensstemmelse med S$ 6 og 10. Skulle foreningen

blive oplpst, overdrages formuen til Boroholms Museum og pltaleret-

tighederne til Naturfredningsnavnet.

'Disse 
cndringer af vedtagterne af 24/Il L906 og Il/81907 er ved-

taget pi den oierordenrlige generalforsamling den 25. juni 1961.

J. Klindt-Jensen. K. Nielsen. Frede K.jgller.

A. Anderscn.

H.V.Harild.

O, Robntann, Ernst Kjerg,ird.

A. Gornitzka. O. Klindt-Jeuen.


