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Vedtægter for Foreningen for Nordfyns Vikingemarked, stiftet 23. feb. 2016  
Rettet 28. februar 2018  
 
§ 1 NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er: Nordfyns Vikingemarked 
Foreningen har hjemsted i Nordfyns Kommune. 
 
§ 2 FORMÅL 
Foreningen har til formål at arrangere / etablere et årligt vikingemarked i Glavendruplunden den første week-
end i september måned. 
 
Foreningen skal arbejde for at skabe Fyns hyggeligste og mest eftertragtede og autentiske vikingeevent, 
som på sigt får deltagelse af alle fynske vikingegrupper.  
Foreningen skal drage omsorg for, at rammer og aktiviteter ved det årlige vikingemarked bliver så autentisk 
som muligt og bliver eksponeret og markedsført videst muligt indenfor de økonomiske rammer, som er til 
stede. 
 
Vikingemarkedet skal medvirke til at brande Nordfyn og skabe øget omsætning i turisterhvervet på Nordfyn. 
 
Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter. 
 
§ 3 MEDLEMMER 
Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for det år-
lige vikingemarked. 
 
§ 4 GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær ge-
neralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.  
 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:  
 
a. Valg af dirigent  

 
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktivite-
ter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til 
foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktivite-
ter i henhold til formålet. 
 
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse. 
 
d. Fastsættelse af kontingent.  
 
e. Behandling af indkomne forslag  
 
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.  
 
g. Eventuelt.  
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Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i 
hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af 
bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. 
 
Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget 
støtte fra Nordfyns Kommune, sendes til kommunen til orientering.   
 
§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD 
Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af forenin-
gens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der skal som minimum, være følgende repræsenteret: 
 
2 repræsentanter fra Skamby- og Omegns Borgerforening 
2 repræsentanter fra fynske vikingegrupper  
  
 
Der vælges desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og suppleanter vælges for en 1-årig periode, således at 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år og den anden halvdel + 1 er på valg det føl-
gende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger valgperioden for bestyrelses-
medlemmet.  
 
Valg af revisor, gælder for 1 år.  
 
I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, 
ordinær eller ekstraordinær.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kassér og sekretær på førstkommende møde sna-
rest efter generalforsamlingen.   
 
Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kasse-
reren. Formand og kasserer, må ikke være på valg samme år. 
 
§ 6 ØKONOMI OG HÆFTELSE 
Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis: 
  

• medlemskontingent: kontingent på 100 kr. pr. år, pr. person 
         Kontingentbetalingen skal således følge kalenderåret og være betalt senest 1. februar 

• overskud ved aktiviteter  
• offentlige tilskud og sponsorater  

 
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og eventuelt anviste lokaler og områder anvendes i over-
ensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra Nordfyns Kommune eller anden tilskudsgiver. 
For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.  
Bestyrelsen, eller det enkelte bestyrelsesmedlem, kan ikke hæfte personligt for foreningens økonomiske for-
pligtigelser, medmindre der er foretaget uforsvarlige eller retsstridige handlinger.  
 
Evt. overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. 
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§ 7 REGNSKAB OG REVISION 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
Der vælges en revisor hvert år på generalforsamlingen.  
 
 
§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING  
Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen, og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen frem-
mødte medlemmer stemmer herfor.  
 
Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlem-
mer.  
 
Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i 
henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny 
generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.  
 
Hvis foreningen opløses skal eventuelle ubrugte midler fra Nordfyns Kommune returneres, ligesom ubrugte 
midler fra sponsor / anden tilskudsgiver skal returneres til giveren. 
 
Eventuelle andre ubrugte midler og aktiver skal anvendes til Glavendruplundens vedligehold og forskønnelse 
og administreres af Nordfyns Kommune. 


