
Vedtægter for foreningen Verdenslitteratur på Møn 
(som vedtaget på 1. generalforsamling 2007, revideret på 7. Generalforsamling 15.03.2013 og 
ændret på 9. Generalforsamling 27.02.2015. Ændret på generalforsamling 28.03.2017) 

1. Navn og hjemsted

2. Formål

3. Medlemsforhold

4. Kontingent

Foreningens navn er Verdenslitteratur på Møn. 
Hjemstedet er Møn. 

Foreningen vil styrke og uddybe oplevelser skabt gennem læsning og 
muliggøre mødet mellem den enkelte borger i Vordingborg Kommune og 
verdenslitteraturens førende forfattere.  En gang årligt afholder 
foreningen ”Verdenslitteratur på Møn”, hvor områdets borgere og gæster 
får lejlighed til at møde mennesket bag nogle af vor tids væsentligste 
forfatterskaber med henblik på at fremme læselysten og interessen i 
litteratur. 

Derigennem fastholder Møn og Vordingborg Kommune en markant 
kulturel profil, der kan udbygges yderligere gennem andre arrangementer 
både i foreningens eget regi og i samspil med andre kulturelle tiltag i 
kommunen og regionen. 

Som medlemmer kan optages litteraturinteresserede, herunder 
erhvervsvirksomheder og andre juridiske personer. 
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren med angivelse 
af adresse, telefonnummer og e-mail. Ved indmeldelse betales fuldt 
kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted. 
Udmeldelse finder sted skriftligt til sekretæren senest med 3 måneders 
varsel til regnskabsårets udgang. 

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, jfr. pkt.6, af 
generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest i januar måned.  

5. Foreningens ledelse A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Vordingborg 
Kommune kan udpege et medlem af bestyrelsen.  

Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem før 
valgperiodens udløb og antallet af bestyrelsesmedlemmer dermed er 
kommet under 3, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, med  



mindre der er under 2 måneder til næste ordinære generalforsamling.
Hvis bestyrelsen har 3 eller 4 medlemmer, kan der på general-
forsamlingen vælges nye medlemmer, sådan at medlemstallet bliver 5.  

Der skal som udgangspunkt ikke vælges suppleanter til bestyrelsen. Men 
finder bestyrelsen et behov for en suppleant, kan en sådan vælges på den 
ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær 
generalforsamling. Vælges der en suppleant, er denne valgt for én 
periode (3 år). Herefter skal bestyrelsen på ny beslutte det, hvis der skal 
vælges en suppleant. 

B. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen 
med valg af formand, næstformand og kasserer.

C. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde 
afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt 
med angivelse af dagsorden. Ved bestyrelsesmøderne føres et 
beslutningsreferat, som godkendes af formanden eller i dennes fravær af 
næstformanden.

D. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Der 
træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme afgørende.

E. Bestyrelsen kan overdrage udførelsen af opgaver til personer uden for 
bestyrelsen, også mod vederlag. 

6. Generalforsamling A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

C. Generalforsamlingen bekendtgøres til medlemmerne og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel, så vidt muligt pr. e-mail, men ellers pr. brev. Med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge 
foreningens regnskab. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle 
medlemmer, der har betalt kontingent.

D. Afstemning foregår ved håndsoprækning; dog skal afstemningen 
foregå skriftligt, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer 
forlanger det.

E. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt indvarslet 



generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal 
medlemmer.  

F. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt.

G. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1 1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleant samt revisor.

9. Eventuelt

 Dirigent og revisor må ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

H. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen og sendes til medlemmerne senest 7 dage før
generalforsamlingen.

I. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og skal tillige finde sted, såfremt 1/3 af foreningens
medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. Bekendtgørelse og
indkaldelse som til den ordinære generalforsamling.

7. Regnskab og
revision

Regnskabs- og kontingentår er 1. januar – 31. December 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 
revisoren. Revisoren kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens 
regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen 
opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende. Kassereren 
er ansvarlig for at indkassere foreningens indtægter og betaler de af 



bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren er endvidere ansvarlig for at 
der udarbejdes årsregnskab for foreningen. 

8. Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan give fuldmagt til specifikke opgaver 
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen 
medlemmer har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 

9. Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer, herunder fusion med andre foreninger, skal
forelægges generalforsamlingen og kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer tilslutter sig. 

10. Foreningens
opløsning

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette
øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af samtlige
medlemmer stemmer herfor. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen
berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken en opløsning
kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for kulturelt
arb   arbejde i virkeområdet. 




