
 

 

Foreningen Fjord til Fjord Naturstien 

  

Vedtægter 

  

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Foreningen Fjord til Fjord Naturstien. Foreningen har hjemsted 

i Vordingborg Kommune. 

  

§ 2 Formål og lodsejere 

Foreningens formål er at etablere og vedligeholde Fjord til Fjord Naturstien (jfr. bilag 

1 samt kort over stiforløbet, i det følgende Naturstien) samt at virke som samlende 

og koordinerende organ for foreningens lodsejere, som er alle lodsejere, hvis 

ejendom Naturstien berører, samt personer, myndigheder eller organisationer, der 

har direkte interesse i Naturstien og dennes etablering, økonomi og vedligeholdelse. 

  

§ 3 Generalforsamling og øvrige møder 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes i lokalområdet. 

På generalforsamlingen behandles alle forhold, der direkte og indirekte vedrører 

Naturstien og de af Naturstien berørte lodsejere.  

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar/februar måned og skal varsles 

skriftligt til alle lodsejere senest 14 dage før afholdelsen. Forslag til behandling skal 

være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal 

indeholde følgende 5 punkter: 1) Beretning ved formanden, 2) Gennemgang af 

foreningens økonomi, 3) Valg af bestyrelsen, 4) Indkomne forslag samt 5) Evt. 

Ethvert fremmødt medlem har stemme- og vetoret i alle spørgsmål, der berører 

medlemmets ejendom. Udover generalforsamlingen afholder formanden efter 

behov møder med foreningens lodsejere, såfremt dette skønnes påkrævet af enten 

en eller flere lodsejere eller af formanden. Ekstraordinær generalforsamling med 

varsel på 14 dage og dagsorden med førnævnte punkt 1) til 5) skal afholdes, såfremt 

en lodsejer hvis ejendom Naturstien berører, anmoder formanden herom.  

 

 

 

  



 

 

§ 4 Økonomi og hæftelse 

Foreningen opkræver ikke kontingent. Foreningens aktiviteter finansieres af 

indkomne bidrag fra eksterne kilder. Foreningens eventuelle likvide beholdning eller 

formue anbringes i et pengeinstitut under foreningens navn. 

  

§ 5 Bestyrelse 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer samt en suppleant. 

Valgperioden er 3 år. Et bestyrelsesmedlem og suppleanten er på valg hvert år. 

Formandens opgave er at koordinere og delegere alle opgaver, der måtte opstå i 

forbindelse med etablering og vedligeholdelse af Naturstien. Kassereren fører 

regnskab med indtægter og omkostninger og holder styr på indbetalinger og 

udbetalinger samt opdaterer medlemslisten. Næstformandens opgave er at 

varetage formandens opgaver i dennes fravær. Bestyrelsesmøder afholdes efter 

behov. 

2 lodsejere vælges blandt de af Naturstien berørte lodsejere og 1 medlem vælges 

som repræsentant fra lokalområdet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en 

formand, en næstformand og en kasserer. 

Herudover vælges 1 intern revisor. 

  

§ 6  Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Den på generalforsamlingen valgte 

interne revisor kontrollerer overensstemmelsen mellem bilag, bidrag og formue. 

Efter evt. medlemskrav revideres regnskabet af en ekstern revisor. 

  

§ 7  Lodsejernes og brugernes rettigheder, pligter og vilkår    

Rettigheder, pligter og vilkår er beskrevet i vedlagte bilag 1. 

  

§ 8  Foreningens opløsning 

Såfremt en lodsejer, hvis ejendom Naturstien berører, begærer foreningen opløst 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling indvarslet med dette formål mindst 14 

dage før. Beslutning om opløsning kan kun træffes, hvis mindst halvdelen af 

foreningens lodsejere er repræsenteret og mindst 2/3 af disse stemmer for 

opløsning. Er ikke mindst halvdelen af foreningens lodsejere repræsenteret, 

afholdes ny generalforsamling 7 dage senere. Beslutning om opløsning kan da 



 

 

vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte - uanset disses antal – stemmer for. 

Afstemning foretages skriftligt med angivelse af medlemsnavn på hver 

stemmeseddel. Bliver opløsning vedtaget, nedsætter generalforsamlingen et 

opløsningsudvalg på 2 personer, der sammen med den senest valgte bestyrelse 

afvikler foreningens aktiver og passiver. 

 

Bilag 1   

                                                      

Foreningen Fjord til Fjord Naturstien 

  

Aftale om etablering af natursti 

  

Denne aftale er det i vedtægterne for Foreningen Fjord til Fjord Naturstien under § 7 

nævnte bilag 1 om beskrivelse af lodsejernes og brugernes rettigheder, pligter og 

vilkår. 

  

Generelt 

Naturstien bygger på indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne. Projektet 

arbejder til stadighed med, at lodsejerne har den bedst mulige oplevelse af at give 

interesserede mennesker mulighed for at opleve lokalområdets natur- og 

kulturlandskab på en ny og anderledes måde. 

  

Etablering 

Naturstien etableres af lodsejerne ved at markere Naturstiens forløb med pile og 

opsætte folderkasser eller skilte ved Naturstiens adgangsveje. Mindre tilpasninger i 

form af fx kratrydning kan være nødvendige for at muliggøre passage, men der 

lægges i øvrigt ikke op til anlæg af nye, grusede stier og lignende. Pæle, folderkasser, 

pile og øvrige materialer leveres omkostningsfrit. 

  

Hævd 

Naturstien bygger på, at lodsejere giver lov til færdsel, hvor færdsel ellers ikke er 

tilladt i henhold til gældende love og regler. Brugerne vinder altså ikke hævd, dvs. 

varig ret, til denne færdsel. 



 

 

  

Betaling 

Projektet bygger på lodsejernes frivillige indsats, hvorfor ingen af de involverede 

lodsejere modtager betaling for deres arbejde. 

  

Vedligeholdelse 

Naturstien skal holdes passabel for brugerne, der lægges foldere i folderkasserne og 

de enkelte lodsejere påser, at den nødvendige skiltning – især i forbindelse med 

deres husdyrhold – er intakt og synlig. Foreningens formand koordinerer 

arbejdsfordelingen løbende og i samråd med de enkelte lodsejere. En eventuel 

vedligeholdelse finansieres af indkomne bidrag fra eksterne kilder og er dermed 

omkostningsfrit for de lodsejere, hvis ejendom Naturstien berører. 

  

Ophævelse af aftale 

Der er aftalt en prøvetid på 5 år fra 1. januar 2011 at regne, hvorefter projektet 

evalueres ved et møde med samtlige lodsejere. I prøvetiden søges evt. problemer 

løst ved formandens mellemkomst. 

Fører dette ikke til løsning, er lodsejeren berettiget til at opsige nærværende aftale 

umiddelbart. 

Efter prøvetiden kan Naturstien efter aftale med bestyrelsen til enhver tid lukkes, 

eller forløbet ændres, såfremt en eller flere af de involverede lodsejere måtte ønske 

det. Sådanne ændringer eller lukninger af stiforløbet kan dog kun finde sted efter en 

drøftelse af problemer mv. med de øvrige lodsejere. Henvendelse herom skal ske til 

formanden, der snarest derefter indkalder til møde med henblik på løsning af de 

specifikke problemer. 

  

Brugerne 

Brugerne benytter stierne på eget ansvar og må udelukkende færdes på de af 

lodsejerne anviste stier og må således ikke betræde marker og andre steder som 

tilhører lodsejerne langs Naturstien. 

Det er tanken at der snarest blandt brugerne vælges 3 repræsentanter, som er til 

rådighed for lodsejerne i forbindelse med Naturstiens vedligeholdelse herunder 

afmærkning og ilægning af foldere i de til formålet opstillede folderkasser langs 

Naturstien. 



 

 

Disse repræsentanter for brugerne kan efter behov deltage i bestyrelsens møder 

(vedtægternes § 5) i forbindelse med behandling af brugerrelaterede emner, men 

uden stemmeret. 

Der forudsættes en form for selvjustits blandt brugerne til lodsejernes og brugernes 

tilfredshed. 

  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Køng den 6. maj 2008. 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Køng den 30. januar 2012. 


