
Love for Midtsjællands Naturhistoriske Forening 
 

1. Foreningens formål er at udbrede kendskab til naturen, især gennem ekskursioner og foredrag. 

2. Foreningen arrangerer årligt mindst fem ekskursioner og mindst tre møder. Bestyrelsen forsøger så  

vidt muligt at udpege en leder, der er kendt i lokalområdet. Gæster kan deltage i foreningens  

møder mod en entre på et beskedent beløb, som fastlægges af generalforsamlingen. Deltagelse i  

foreningens store ture kræver medlemskab. 

3. Foreningen udgiver et program mindst én gang årligt. Programmet sendes til alle medlemmer  

senest 14 dage inden førstkommende arrangement. Desuden lægges programmet på foreningens  

hjemmeside www.midtnatur.dk. 

4. Alle med interesse for naturen, kan blive medlem af foreningen. Et medlem, der overtræder  

foreningens regler eller begår groft brud på fredning af natur, dyr og planter, kan af bestyrelsen  

blive udelukket af foreningen. En sådan udelukkelse afgøres endeligt ved næstkommende  

generalforsamling. 

5. Kontingentet for den næstfølgende sæson fastsættes på den årlige generalforsamling. 

6. Generalforsamlingen vælger fem bestyrelsesmedlemmer samt om muligt en suppleant. Valg til  

bestyrelsen gælder for to år, og de fem medlemmer afgår skiftevis to og tre. Hvis et  

bestyrelsesmedlem afgår i årets løb, har bestyrelsen mulighed for at supplere sig for resten af  

perioden. Derudover vælges to revisorer, én hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig efter  

generalforsamlingen. 

7. Generalforsamlingen afholdes i første kvartal, og så vidt det er muligt i forbindelse med et foredrag  

eller lignende. Beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. Eventuelle ændringer af  

foreningens love kræver dog, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter mindst ti  

medlemmers skriftlige anmodning. 

8. Referat fra generalforsamlingen lægges på foreningens hjemmeside www.midtnatur.dk foruden alt  

hvad der ellers måtte vedrøre foreningen og dens aktiviteter, herunder en kort beskrivelse af  

foreningens møder og ekskursioner. 

9. Foreningen kan opløses, hvis der tages beslutning om det med mindst tre fjerdedele af de samlede  

afgivne stemmer på to generalforsamlinger i træk. Eventuel formue i foreningen vil i så fald blive  

skænket til et naturvidenskabeligt formål. 

 

Således vedtaget den 13. februar 2013.  

 

 


