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Vedtægter for foreningen Partnerskab for vestkystturisme  
 
§ 1  
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Partnerskab for Vestkystturisme” 
Foreningen har hjemsted i Region Midtjylland. 
 
§ 2  
Stifter 
Stiftere er Samarbejdet mellem de 11 vestkystkommuner, de 3 regioner og Dansk Kyst- og 
Naturturisme. 
 
§ 3  
Formål 
Foreningens formål er aktivt at fremme udvikling af vestkystturismen ved gennemførelse 
af en fælles handlingsplan for vestkystturismen. 
 
Vestkystturisme skal være et vækstlokomotiv til inspiration og pejlemærke for dansk og 
international kystturisme. Vestkystturismen skal være kendt for og kendetegnet ved en 
mangfoldighed af oplevelses- og overnatningsmuligheder. Vestkystturisme skal være 
præget af produkter, som til stadighed er absolut attraktive i sammenligning med 
tilsvarende ydelser på andre destinationer. Det betyder, at foreningen arbejder for, at nye 
attraktive ydelser og services tilbydes turisterne.  
 
§ 4  
Medlemskreds 
Stk. 1. Som medlemmer optages aktører, der har en relevant interesse og udviklingskraft 
til at arbejde for den fælles nationale handlingsplan for vestkystturisme og økonomisk 
forpligter sig i til aktivt at arbejde for at sikre den nødvendige medfinansiering af 
aktiviteterne i foreningens handlingsplan.  
 
Stk. 2. De kommunalt etablerede destinationsselskaber omfattende geografien fra Tønder 
Kommune til og med Hjørring Kommune er automatisk medlem af foreningen. 
 
Dansk Kyst-og Naturturisme og Visitdenmark repræsenterer den nationale 
turismefremme som medlem af foreningen. 
 
Medlemmer kan i øvrigt være private aktører, brancheorganisationer, andre 
destinationsselskaber, andre destinationssamarbejder, erhvervskontorer o.l.   
 
Stk. 3. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.  
 
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af 
et kvartal.  
 
Stk. 5. Medlemmerne betaler ikke kontingent, men medfinansierer projekter og indsatser, 
som de deltager i. 
 
§ 5 
Foreningens kapital  
Foreningens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder 
samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af foreningen i overensstemmelse med 
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foreningens formål. Eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til opfyldelse af 
foreningens formål, jfr. dog også § 11. Stifteren af foreningen eller andre har ingen særlige 
rettigheder eller fordele ud over dem, der er nævnt i vedtægterne. 
 
 
§ 6 
Årsmøde 
Stk. 1. Årsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes 
med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til 
medlemmerne eller ved opslag på foreningens hjemmeside.  
 
Stk. 2. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde flg. punkter 
 
1. Formandens orientering om det forløbne års resultater 
2. Indkomne forslag 
3. Drøftelse af foreningens handlingsplan 
4. Evt. 
 
Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes drøftet på årsmødet, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før årsmødet. 
 
§ 7 
Bestyrelse 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.  
 
De 3 destinationsselskaberne i de 10 vestkystkommuner nævnt i §4, stk. 2., udpeger hver 2 
bestyrelsesmedlemmer. 1 af de 2 udpegede skal være borgmesterrepræsentant fra de 
kommunale ejere af selskaberne. Den anden udpegede skal være repræsentant for de 
private aktører. 
 
Dansk Kyst-og Naturturisme udpeger 1 bestyrelsesmedlem. 
 
VisitDenmark udpeger et 1 bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen udpeger selv et uafhængigt bestyrelsesmedlem.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden vælges blandt 
Borgmesterrepræsentanterne og næstformanden vælges blandt bestyrelsens private 
aktører.  
 
Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen, således at  

- Politiske repræsentanter udpeges i lige år 
- Erhvervsrepræsentanter udpeges i ulige år 
- 1 repræsentant udpeget af Dansk Kyst-og Naturturisme udpeges i lige år. 
- 1 repræsentant udpeget af VisitDenmarkudpeges i ulige år. 
- Bestyrelsens uafhængige repræsentant udpeges i lige år. 

 
Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem i 8 år. 
 
§ 8 
Bestyrelsens opgaver og tegningsret 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen har ansvaret for 
foreningens selvstændige økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes 
handlingsplan, budget og regnskab. Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges 
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udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 14 dages varsel ved henvendelse 
til medlemmerne. Bestyrelsen afholder minimum 3 årlige møder. Der skal desuden 
indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem skriftligt overfor formanden 
fremsætter begrundet anmodning herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere 
end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved 
simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om salg, 
pantsætning og lånoptagelse skal godkendes af et flertal på to tredjedele af bestyrelsen.  
 
Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden eller af den samlede 
bestyrelse. 
 
§ 9 
Foreningens sekretariat 
Dansk Kyst-og Naturturisme er i samarbejde med destinationsselskaberne ansvarlig for 
foreningens sekretariatsbistand. Foreningen indgår løbende 2-årige sekretariatsaftaler 
med disse parter. 
 
§ 10 
Regnskab, anvendelse af overskud og revision 
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.  
 
Årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig 
måde og skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens 
økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning. 
Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab overholder den til enhver tid gældende god 
regnskabsskik udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Årets 
overskud skal anvendes til foreningens formål jfr. § 3. Der er dog mulighed for at foretage 
rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.  
 
Revision af foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt revisor. 
 
§ 11  
Vedtægtsændringer og opløsning 
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.  
 
Foreningens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal på 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer på to af hinanden følgende møder indkaldt med mindst 14 
dages varsel og med mindst 15 dages mellemrum træffer beslutning herom.  
 
Foreningens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med foreningens 
formål, jf. § 3. 
 
 


