
         VEDTÆGTER 
Foreningen Ordrup Næs Naturområde. 

CVR Nr. 41776633. 

Stiftet 15. oktober 1972 

Vedtaget på stiftelsesdagen med senere ændringer d. 27. september 1982, d. 31. maj 

2010, d. 18. juli 2021, og 17. juli 2022. 

 

§ 1 

Foreningens navn er: Foreningen Ordrup Næs Naturområde. 

§ 2  

Foreningens adresse er den til enhver tids værende formands. 

§ 3 

Som medlem kan optages enhver, det være sig person, forening eller virksomhed, der 

går ind for foreningens formål. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. 

§ 4 

Foreningens formål er at arbejde for: 

- At bevare naturen på Ordrup Næs og dets omgivelser. 

- Indenfor fredningsbestemmelser og lokalplan, at vedligeholde 

adgangsmulighederne til arealer med offentlig adgang på Ordrup Næs. 

- At udbrede kendskabet til områdets særegne natur, og til de gældende 

frednings- og naturbeskyttelsesbestemmelser, i særdeleshed til kyst- og 

strandbeskyttelse, og Natura 2000 m.v. 

§ 5 

Medlemskontingentet for et år ad gangen foreslås af bestyrelsen i “Forårsbrevet”  og 

fremlægges på den årlige generalforsamling. 

Generalforsamlingen kan godkende, subsidiært forkaste eller ændre forslaget.  

§ 6 

Den årlige generalforsamling afholdes kl. 10.00, søndagen efter generalforsamlingen i 

Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs, og i Plateauets østlige ende. 

Dagsorden som følger: 

1. Bestyrelsens beretning. 

2. Aflæggelse af regnskab, og orientering om næste års budget. 

3. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter. 

4. Behandling af indkomne forslag. 



5. Eventuelt 

For at kunne sættes til afstemning, skal forslag være modtaget af bestyrelsen inden d. 

1. juli. Bestyrelsen kan skriftligt (via e-mail) indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med 8 dages varsel. 

§ 7 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de 

fremmødte/repræsenterede medlemmer, dog skal vedtægtsændringer vedtages med 

2/3-dels flertal. 

§ 7.1  

Alle generalforsamlingsbeslutninger kan af bestyrelsen sendes til urafstemning, når 2 

medlemmer af bestyrelsen, eller 25% af foreningens medlemmer, begærer dette. 

§ 8 

Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en bestyrelse på 3-5 medlemmer, 

samt 1-2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted. Så 

vidt muligt skal et af medlemmerne også være medlem af grundejerforeningens 

bestyrelse. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 

Generalforsamlingen vælger også en revisor. 

§ 9 

Indenfor rammerne af foreningens økonomi, kan bestyrelsen købe sagkyndig bistand. 

§ 10 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

§ 11 

Såfremt foreningen ophæves, skal formuen gives til Grundejerforeningen for Kårup 

Skov og Ordrup Næs, og anvendes til naturpleje på Ordrup Næs. 

Det foreningen tilhørende kystareal matr. nr. 4 æb, Ordrup, gives også til 

Grundejerforeningen.  

 

 

_______________________ 

Peter Blanner, Formand 


