§ 1.
Foreningens navn er ”Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn”.
Foreningens hjemsted og virkeområde er Korsør og omegn geografisk defineret som den tidligere
Korsør Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er:
1.At udbrede kendskabet til og stimulere interessen for historiske og æstetisk værdifulde bygninger og
miljøer i Korsør og omegn.
2.At virke for bevaring af disse bygningers og miljøers særpræg og hensigtsmæssige anvendelse
gennem rådgivning og forhandling med ejere og myndigheder, samt at virke som koordinerende led
mellem disse.
3. At virke for opretholdelse af en fond, af hvis midler der kan ydes økonomisk støtte til fremme af de
under punkt 1 og 2 nævnte formål.
§ 3.
Enhver interesseret kan optages som medlem mod betaling af årskontingent som fastsættes af
generalforsamlingen.
Medlemskabet gælder til og med førstkommende ordinære generalforsamling i det efterfølgende
regnskabsår.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Hvert medlemskab giver ret til een stemme, under forudsætning af at kontingentet er betalt.
Kontingentet skal anvendes til foreningens administration samt til de i § 2 nævnte formål.
Ud over kontingentindtægten tilvejebringes foreningens midler ved gaver eller tilskud.

§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer og højest 3 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer
Det er muligt at lade sig opstille til bestyrelsen ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3-5 medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes ordinært hvert år i april måned.
Indkaldelse skal ske skriftligt eller ved e-mail til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren samt forelæggelse af
budget for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
5. Valg af foreningens bestyrelse og suppleanter.
Valg gælder for 2 år.
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.
Valg gælder for 2 år og 1 år for suppleanter.
7. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt til formanden fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden for mødet.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt eller ved e-mail af bestyrelsen med mindst 2
ugers varsel.
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Der kan
ikke stemmes med fuldmagt til generalforsamlingen.
Ændringer i foreningens love samt foreningens eventuelle ophør kan vedtages på en hvilken som helst
generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt op, og mindst 2/3 af disse
stemmer herfor.
Skulle imidlertid halvdelen af medlemmerne ikke være til stede, men der for ændringen eller ophør
afgives mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling,
der med forannævnte 2/3 majoritet er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder dens eventuelle formue Slagelse Byråd til anvendelse inden for
den tidligere Korsør Kommune i forhold til foreningens formålsparagraf.

§ 6.
Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afgør indenfor rammerne af denne vedtægt alle
relevante spørgsmål vedrørende foreningens og fondens virksomhed.
§ 7. FONDEN.
1. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til de i § 2 stk. 1 og 2 nævnte formål med tilskud, lån eller
lignende.
Af fondens midler kan anvendes såvel afkast som hovedstol.
Undtaget herfra er dog tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag, som af bidragyderne er

klausuleret.
I det omfang, fondens formue ikke er anvendt til dette formål, skal den anbringes til forrentning på
betryggende måde.
Fondens bestyrelse er den til enhver tid værende bestyrelse for foreningen. Bestyrelsen kan suppleres
med en af Slagelse Kommune udpeget person. Fonden tegnes og administreres af bestyrelsen efter de
i § 4 og § 6 nævnte retningslinjer.
Ophører fonden, overgår dens ikke klausulerede formue til foreningen.
Den klausulerede formue overgives i så fald til administration af Slagelse Byråd.
2. Fonden og dens formue er ikke en fond i fondslovens betydning, men en bunden del af foreningens
formue.
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