Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
i Naturvejlederforeningen
Generalforsamling 29. februar 2020
1 – Ændring af foreningens navn
Nuværende ordlyd:
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Naturvejlederforeningen i Danmark.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands privatadresse.

Forslag til ny ordlyd:
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Naturvejledning Danmark.
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse i Danmark, som er oplyst til CVR‐registret.

Bestyrelsens motivation for forslaget:
Foreningens navn udtrykker loyalt den oprindelige medlemskreds, hvor ønsket i 1992 var at danne en
forening for de naturvejledere, der havde gennemført naturvejlederuddannelsen. I dag er medlemsskaren
mere mangfoldig og med ambitionerne i den nye strategiplan, er det bestyrelsens forslag, at foreningen
skal have en højere relevans for flere mennesker og samarbejdspartnere, der ønsker at arbejde for
foreningens formål. På den måde er det bestyrelsens forslag, at foreningens navn inviterer til et mere åbent
samarbejde ved at sætte fokus på ”Naturvejledning” i stedet for at begrænse sig til en faggruppe
”Naturvejlederne”.
Foreningens hjemsted foreslås at følge sekretariatets adresse og blive mindre personafhængig af
formandens bopæl. Præcisering af, at hjemstedsadressen altid er i Danmark, er væsentlig for fundraising og
evt. ansøgning om godkendelse af SKAT som modtager af fradragsberettigede gaver jf. Ligningslovens §8a.

2 – Indsupplering af bestyrelsesmedlemmer
Nuværende ordlyd:
§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden og fører protokol over trufne forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan have medlemmer udenfor
bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige
myndigheder som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med
vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer
måtte ønske det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 4 medlemmer er til stede.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår, skal foreningen omgående supplere sig med den af
generalforsamlingen valgte suppleant.
Beslutningsprotokol kan til enhver tid rekvireres af medlemmer.

Forslag til ny ordlyd:
§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen kan indsupplere 1‐2 ressourcepersoner uden stemmeret. Disse medlemmer af bestyrelsen er
kun indsupplerede i den gældende valgperiode frem til næste generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden og fører protokol over trufne forhandlinger og beslutninger.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan have medlemmer udenfor
bestyrelsen. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige
myndigheder som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med
vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer
måtte ønske det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Såfremt et valgt bestyrelsesmedlem afgår, skal foreningen omgående supplere sig med den af
generalforsamlingen valgte suppleant.
Beslutningsprotokol kan til enhver tid rekvireres af medlemmer.

Bestyrelsens motivation for forslaget:
Kompleksiteten i bestyrelsens opgaver er steget, og der er derfor opstået et behov for at kunne indsupplere
1‐2 ressourcepersoner, der kan varetage særlige opgaver. Når generalforsamlingen vælger
bestyrelsesmedlemmer, er det ikke givet, at der er en person i blandt, der har kompetencer og lyst til at
påtage sig opgaven som fx kasserer. Ved at indsupplere ressourcepersoner med særlige kompetencer
og/eller til løsning af specifikke opgaver, kan vedkommende i forbindelse med konstitueringen udpeges
som kasserer, næstformand eller sekretær, og dermed opnå tegningsret. Bestyrelsen foreslår dog, at den
eller de to indsupplerede ikke har stemmeret, og dermed ikke kan forskyde den indflydelse, bestyrelsen er
tildelt af generalforsamlingen.
For at de indsupplerede bestyrelsesmedlemmer ikke skal påvirke bestemmelserne om bestyrelsens
beslutningsdygtighed, er det præciseret, at der skal være tale om stemmeberettigede medlemmer.
Derudover er antallet ændret fra fire til fem, da der bør være et flertal af bestyrelsens ni medlemmer til
stede, og dette formentligt ikke er blevet rettet i forbindelse med ændringen fra syv til ni medlemmer ved
generalforsamlingen i 2014.
Endelig er det præciseret, at det kun er i forbindelse med valgte bestyrelsesmedlemmers afgang, at den
valgte suppleant indtræder. Et af bestyrelsen indsuppleret medlem erstattes derfor ikke af en valgt
suppleant, hvis bestyrelsesmedlemmet afgår i utide.

