Vedtægter for foreningen Destination Limfjorden
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Destination Limfjorden (herefter benævnt foreningen eller destinationen).
Destination Limfjorden er en forening omfattet af § 14, stk. 8 i lov om erhvervsfremme.
Foreningens hjemsted er Nykøbing Mors, hvor Destination Limfjorden får hovedsæde.

§2 Formål og opgaver
Destinationens formål er at fremme og udvikle turismen i hele Limfjorden med udgangspunkt i Morsø,
Struer og Skive kommuner. Destination Limfjorden tager afsæt i medlemmernes turismeerhvervsinteresser
og den indgåede resultatkontrakt med medlemskommunerne og varetagelse af opgaver i tilknytning hertil,
som efter lovgivningen kan varetages af destinationen.
Opfyldelsen af Destinationens formål skal bl.a. ske gennem:
• at varetage den overordnede destinationsudvikling i området samt turismefremmeindsatsen i de
deltagende kommuner, herunder digital samt evt. fysisk gæsteservice
• at besidde specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt-og
forretningsudvikling, digitalisering samt markedsføring og gæsteservice,
• at varetage turismeerhvervets erhvervspolitiske interesser i samarbejde med
medlemskommunerne
• at opbygge brandet Destination Limfjorden og markedsføre destinationen
• Varetage produkt- og forretningsudvikling samt fundraising af eksisterende og nye
turismeprodukter
Udlicitering af opgaver til tredjemand samt samarbejde med tredjemand
• Destinationen kan indgå aftaler med andre offentlige destinationssamarbejder, kommuner eller
private aktører om at udføre opgaver i overensstemmelse med destinationens formål og strategi.
• Destinationen kan deltage i turismefremmende projekter og samarbejder med andre offentlige
destinationssamarbejder, kommuner eller private aktører.

§3. MEDLEMSFORHOLD
Medlemmerne i destinationen er pr. 20. februar 2020 følgende kommuner:
- Struer Kommune
- Morsø Kommune
-Skive Kommune
(herefter benævnt samlet som ”medlemskommuner”.)
Optagelse af nye medlemmer
Som medlem kan optages yderligere kommuner, der ønsker samarbejde om indsatsen for turismefremme i
Destination Limfjorden. De kommuner, der kan optages, er kommuner der, efter medlemmernes
opfattelse, indgår i en naturlig turismemæssig helhed med medlemmerne.
Som medlem kan ydermere optages enhver virksomhed, forening, privatperson, institution eller myndighed
med relation til eller interesse i den turismemæssige udvikling i Destination Limfjordens geografiske
område.
Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
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Årskontingent vedtages af generalforsamlingen.
Et medlemskab udløser en stemme på generalforsamlingen. Årskontingentet skal være indbetalt senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse for at udløse stemmeret på generalforsamlingen.
Der er mulighed for, at de enkelte medlemmer kan tilkøbe en særligt fokuseret indsats eller opgaver i
overensstemmelse med foreningens formål og strategi. Ydelser tilkøbes til markedspris.

§4 Ophør af medlemskab
Medlemskommuner kan ikke udtræde af destinationen i de to første regnskabs år, herefter kan
medlemskommuner udtræde af destinationen med 12 måneders skriftligt varsel til destinationens formand
til udgangen af et kalenderår.
Udmeldelse for øvrige medlemmer skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.
Et medlem af destinationen kan af bestyrelsen ekskluderes af destinationen, såfremt medlemmet agerer i
strid med destinationens interesser og formål, eller medlemmets adfærd i øvrigt gør et fortsat medlemskab
uønsket. Eksklusion forudsætter dog, at medlemmet på forhånd har mulighed for at udtale sig om den
påtænkte eksklusion.
Udtrædende medlemmer har ikke noget krav mod destinationens formue, uanset om dette sker ved
opsigelse fra medlemmets side eller ved eksklusion.

§5 Hæftelse
Destinationen hæfter selvstændigt overfor tredjemand. Bestyrelsen eller medlemmer hæfter ikke
personligt for destinationens økonomiske forpligtigelser.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang
årligt i perioden 1. januar til 31. marts.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke har forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde
oplysning om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. To uger inden generalforsamling udsendes
dagsorden, regnskab for det foregående regnskabsår samt eventuelle indkomne forslag. Dagsordenen skal
mindst indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om destinationen i det forgangne år
- Forelæggelse og godkendelse af regnskab
- Indkomne forslag
- Fremlæggelse af årets budget
- Orientering om årets aktiviteter
- Fastsættelse af kontingent
- Valg til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest tre
uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, med
mindre andet er angivet i vedtægterne.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, eller når 1/2 af medlemmerne
fremsætter en skriftlig begæring herom til formanden for bestyrelsen, og der er angivet en dagsorden.

§7 Bestyrelsen
Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse.
Bestyrelsen sammensættes af syv medlemmer samt suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem. De syv
medlemmer sammensættes af:
•

Tre medlemmer er politiske repræsentanter udpeget med ét medlem fra hver af de respektive
medlemskommuner, og som udgangspunkt udpeges enten borgmester eller udvalgsformand.

•

Tre medlemmer, repræsenterende turisterhvervet vælges på generalforsamlingen. Det tilstræbes,
at de tre medlemmer tilfører bestyrelsen turismemæssige kompetencer med særlig vægt på
generel faglig indsigt i turismeområdet, forretningsmæssig forståelse, kommercielt sigte eller særlig
viden om et af destinationsselskabets styrkeområder. Det tilstræbes, at der findes et medlem fra
hver af de tre medlemskommuner.

•

Det syvende medlem af bestyrelsen udpeges af den øvrige bestyrelse i samråd med direktøren for
destinationen og skal være en vidensperson med særlige turismefaglige kompetencer.

Valgperioden for de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer er fire år, og den følger den kommunale
valgperiode. Hvervet som politisk udpeget bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der
afholdes kommunalvalg.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer henholdsvis vælges og udpeges for en toårig periode.
I lige år er to bestyrelsesmedlemmer repræsenterende turisterhvervet på valg. I ulige år er det tredje
bestyrelsesmedlem repræsenterende turisterhvervet på valg, ligesom der i ulige år udpeges vidensperson
til bestyrelsen. På den stiftende generalforsamling vælges derfor ét bestyrelsesmedlem samt udpeges en
vidensperson for en etårig periode.
Suppleanter er personlige og vælges efter samme princip som bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg/genudpegning kan finde sted.

§8 Bestyrelsens virke
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden skal være en politisk repræsentant og udpeges af de tre
medlemskommuner. Skive Kommune varetager formandsposten i indeværende og næste valgperiode
indtil udgangen af 2025. Næstformand vælges mellem erhvervsrepræsentanter.
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Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Bestyrelsen skal
afholde mindst fire møder om året, og formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer
indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af en dagsorden.
Den skriftlige indkaldelse kan ske pr. mail.
Ethvert medlem af bestyrelsen samt destinationens direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til
møde.
Direktøren for destinationen har ret til at være til stede på bestyrelsesmøder samt udtale sig, medmindre
bestyrelsen skal behandle sager om direktørens egne forhold, eller fordi bestyrelsen i den enkelte sag
træffer en beslutning herom.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved stemmelighed i
bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder
bestyrelsesformanden eller næstformanden. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal for så vidt muligt have
haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
Der skal føres referat over forhandlingerne i bestyrelsen. Referatet skal underskrives af samtlige af
bestyrelsens i mødet deltagende medlemmer eller godkendes skriftligt via mail. Et medlem, der ikke er enig
i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening tilført
referatet.
Bestyrelsen skal i samarbejde med direktøren leve op til kravene i den af medlemskommunernes fastsatte
resultatkontrakt.

§9 Direktion
Foreningens daglige ledelse varetages af en direktør.
Bestyrelsen fastsætter rammerne for direktørens opgaver og kompetencer i overensstemmelse med
vedtægterne. Direktøren ansætter og afskediger personale i destinationen inden for de af bestyrelsen
fastsatte rammer og i overensstemmelse med destinationens strategi og formål.

§10 Tegningsregel
Destinationen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.
Optagelse af lån kræver altid den samlede bestyrelses godkendelse samt godkendelse af medlemmerne.

§11 Økonomi
Destinationens økonomiske midler består af bidrag fra medlemskommunerne for opfyldelse af
resultatkontrakt indgået mellem medlemskommunerne og destinationen, medlemmernes
kontingentbetalinger, udførsel af medlemsydelser samt bidrag fra foreninger, organisationer, fonde,
virksomheder. Derudover ansøgning af mulige midler fra puljer og fonde.

§12 Regnskab og budget
Destinationens regnskab følger kalenderåret.
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Bestyrelsen fastsætter regnskabspraksis. Årsregnskabet med revisionens påtegning godkendes af
bestyrelsen og fremsendes efterfølgende til medlemmerne.

Destinationens regnskab revideres af en af generalforsamlingen hvert år valgte revisor
Inden udgangen af januar fremsender destinationen til medlemmerne det af bestyrelsen godkendte budget
for det indeværende kalenderår samt det kommende års budgetoverslag.

§ 13 Offentlighed
Destinationen er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og
offentlighedsloven.

§14 Tavshedspligt
Medlemmer af bestyrelsen eller udvalg og projektgrupper samt personale i destinationen og eventuelle
observatører har absolut tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed.

§16 Tvister
Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem medlemmerne eller mellem destinationen og et eller flere
medlemmer vedrørende fortolkningen af destinationens vedtægter, herunder vilkårene for udtræden, samt
tvister vedrørende privatretlige forhold, skal indbringes for domstolene. Værneting er Retten i Viborg eller
Retten i Holstebro.

§17 Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægterne kræver godkendelse på enhver generalforsamling, med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for ændringsforslaget, samt at samtlige medlemskommunernes byråd vedtager ændringen.

§18 Opløsning af destinationen
Bestemmelser om destinationens opløsning kan kun ske på en til formålet indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Vedtagelsen af beslutning om opløsning kræver at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer
af destinationen er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning.
Hvis det ikke er muligt at mønstre en beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag om opløsning kan ske med 2/3 af afgivne stemmer, uanset
antallet af tilstedeværende medlemmer.
I tilfælde af destinationens opløsning træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af
destinationens økonomiske midler i overensstemmelse med foreliggende resultatkontrakt samt
formålsparagraffen. Ikke anvendte kommunale bidrag tilbageføres til medlemskommunerne.

§19 Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 31. marts 2022
Godkendt på generalforsamling den 31. marts 2022
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