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Vedtægter for foreningen Turistsamarbejdet Kystlandet

§ 1. Navn
Foreningens navn er Turistsamarbejdet Kystlandet. 

Foreningens hjemsted er i Region Midtjylland. 

§ 2. Formål
Foreningen skal fremme og udvikle turismen i Horsens og Odder Kommuner. 

Kystlandet er en paraplyorganisation i forhold til at lede og markedsføre de tre brands VisitHorsens, 
VisitOdder og Meeting Horsens. 

Formålet er at stimulere turismeerhvervets udvikling og medvirke til at fremme turismen og skabe 
vækst på området i Horsens og Odder Kommuner.  Samarbejdet består i fælles drift og udvikling. 

§ 3. Medlemmerne 
Foreningens medlemmer er Horsens Kommune og Odder Kommune. 

Det er alene medlemmerne, der kan vedtage en økonomisk forpligtelse. Medlemmerne kan selv tage 
yderligere initiativer indenfor turismeområdet, som supplement til foreningens arbejde. 

§ 4. Generalforsamling
Foreningens overordnede foreningsmæssige ledelse er generalforsamlingen, som består af foreningens 
medlemmer.  Hvert medlem udpeger 1 person, der deltager på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen udøver sin ledelse med respekt for de til enhver tid værende lovbestemte 
begrænsninger samt begrænsningerne, jfr. §3. 

Ordinær generalforsamlingen afholdes én årligt inden udgangen af april måned. og 
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldende sker ved 
direkte kontakt til hvert medlem. 

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag (forslag skal være indsendt og modtaget af bestyrelsen/Turistchefen og sendt i 

kopi til de øvrige medlemmer senest en uge før generalforsamlingen). 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg jævnfør §3
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8. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Stemmer afgives ved 
håndsoprækning, dog skriftlig såfremt ét medlem begærer dette. 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et af medlemmerne ønsker dette. 

Indkaldelse sker i henhold til § 4. 

§ 6. Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som er udpeget af generalforsamlingen.  
Bestyrelsen består af 2 personer. Hvert medlem indstiller 1 person til bestyrelsen. Der vælges minimum 
1 person fra hver kommune som bestyrelsesmedlem. 

Valg til bestyrelsen samt suppleanter sker for en periode på 2 år. Revisor er på valg hvert år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvert betyrelsesmedlem har én stemme ved 
afstemninger. Stemmerne vægter det samme. 

Bestyrelsen kan alene forpligte foreningen med de begrænsninger, der fremgår af §3. Dette indebærer 
bl.a., at bestyrelsen ikke kan træffe beslutninger, der forpligter medlemmerne i økonomisk henseende, 
og ikke kan pådrage foreningen vedvarende forpligtelser uden adgang til opsigelse indenfor et kortere 
åremål. 
Bestyrelsesmedlemmerne skal have mandat til, på vegne af den enkelte kommune, at træffe beslutning 
om de forhold, der ligger indenfor foreningens ramme. 

§ 7. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår svarer til kalenderåret. 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. 
Foreningens regnskab føres af kasseren. 
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
Generalforsamlingen godkender regnskabet på det ordinære møde. 

§ 8. Finansiering
Medlemskommunerne bestiller de konkrete opgaver hos Kystlandet og betaler derfor. 

Betaling af opgaverne kan ske ved kontanter, naturalier og tjenesteydelser (f.eks. arbejdskraft). 
Principper for betaling af opgaver aftales nærmere i bestyrelsen. 

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
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Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra Turistchefen og 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse 
af lån og ved salg/pantsætning tegnes foreningen af bestyrelsen. 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller ansatte nogen personlig hæftelse for 
de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§ 10. Vedtægter og vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages i enighed. 
Forslag om vedtægtsændringer skal sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamling. 
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§ 11. Medlemmers udtræden og foreningens opløsning og udtræden
Ethvert medlem kan ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen udtræde med 6 måneders varsel til udløbet 
af et regnskabsår. Det udtrædende medlem har krav på at få sin forholdsmæssige andel af overskuddet 
opgjort efter, hvor meget der løbende indskydes i foreningen. 

Foreningen opløses automatisk, når der er færre end to medlemmer. Foreningens formue opgøres pr. 
ophørstidspunkt og fordeles forholdsmæssigt til medlemmerne i forhold til medlemmernes årlige tilskud 
til foreningen. 

Godkendt af bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling 14. august 2018.

______________________________ ______________________________
Karsten Geertsen (formand) Mette Faust
Odder Kommune Horsens Kommune
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