§1
1. Foreningens navn er Svendborg Turistforening.
2. Foreningens formål er inden for sit naturlige virkeområde:
 at fremme turismen generelt i området
 at være sparringspartner, rådgivende og inspirerende over for Svendborg
Byråd, Udvikling Fyn samt foreningens medlemmer
 at øge kendskabet til egnens seværdigheder og turistmæssige faciliteter,
og medvirke til udbygning og tilgængelighed af disse
 at virke for, at der ydes turisterne god og kyndig service
 at udøve og formidle aktiviteter forbundet med det maritime miljø i
Svendborg
Dette kan ske i samarbejde med andre turismeorganisationer samt øvrige
organisationer med beslægtede formål (naturfredning, forskønnelse m.v.)
§2
1. Som medlem af foreningen kan enkeltpersoner og familier tegne personligt
medlemskab, medens kommercielle virksomheder, organisationer,
institutioner m.v. alene kan optages som firmamedlemmer.
2. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med
mindst 14 dages varsel til en 31. december.
3. Bestyrelsen er berettiget til at slette et medlem på grund af
kontingentrestancen såfremt der 3 gange forgæves er foretaget påkrav.
4. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest en måned før
generalforsamlingen vil ikke kunne udøve stemmeret på
generalforsamlingen.
5. Udelukkelse af et medlem vil kunne ske på generalforsamlingen, såfremt 2/3
af de fremmødte stemmer herfor.
§3
1. Det kommende års kontingent fastsættes på generalforsamlingen
2. Ud over kontingent fra medlemmerne tilvejebringes foreningens midler ved
tilskud, gaver o.lign.
3. Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen under ansvar over for
generalforsamlingen.
§4
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Indkaldelse til den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden
den 1.4. sker med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale dagblade
og evt. på anden måde.
3. På den årlige generalforsamling foretages følgende:
a) valg af dirigent
b) aflæggelse af bestyrelsens beretning
c) fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) fastlæggelse af det kommende års kontingent

e) fremlæggelse af budget for det kommende år
f) valg af bestyrelsesmedlemmer
g) valg af revisor
h) behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
i) eventuelt
§5
1. På generalforsamlingen har såvel personlige som firmamedlemmer
hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
2. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 10.
3. Afstemning sker ved håndsoprækning.

§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal inden for bestyrelsen
ønsker dette, eller hvis mindst 1/10 af foreningens medlemmer fremsætter
skriftligt motiveret krav herom.
§7
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5-7 medlemmer valgt på
generalforsamlingen samt 1 byrådsmedlem udpeget af kommunen.
Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det
af kommunen udpegede medlem sidder i en fuld valgperiode (4 år).
Genvalg kan finde sted.
§8
1. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler og ledelse.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeling af arbejdet.
4. Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg.
5. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
6. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved
enhver belåning eller afhændelse af fast ejendom eller ved optagelse af lån i
øvrigt, kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
kan meddele specialfuldmagt.
7. Bestyrelsen kan udbetale honorar til formanden.

§9
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 10
1. Forslag om vedtægtsændringer og/eller foreningens opløsning skal være
udtrykkeligt angivet i indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, ligesom forslag om vedtægtsændringer skal være fremlagt til
gennemsyn 8 dage forud for generalforsamlingen.
2. For vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer herfor, idet afgørelse kan træffes uanset antallet af
fremmødte.
3. For at forslag om foreningens opløsning lovligt kan vedtages skal
halvdelen af foreningens medlemmer være til stede, og forslaget kan kun
vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Er der ikke mødt
halvdelen af foreningens medlemmer, men har forslaget opnået mindst 2/3
af de fremmødte stemmer, kan forslaget endeligt vedtages med 2/3 af de
fremmødtes stemmer på en ny generalforsamling, som skal indkaldes af
bestyrelsen inden 1 måned.
4. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af
foreningens midler, dog på en sådan måde, at de kommer turistsagen til
gode.
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