Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2018.

Vedtægter
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Turismefremme
Stk. 2
Foreningens hjemsted er formandens virksomhedsadresse, eller der hvor foreningens sekretariat er
beliggende.
Stk. 3
Formanden og sekretariatschefen repræsenterer i overensstemmelse foreningen udadtil.

§ 2 Formål
Stk.1
Dansk Turismefremme er en landsdækkende interesseorganisation for lokale turismefremmeaktører.
Interesseorganisationen varetager medlemmernes interesser i faglige og politiske spørgsmål.
Stk. 2
Dansk Turismefremme skal styrke arbejdet med og betydningen af den lokale turistservice og
turismefremme.
Stk. 3
Dansk Turismefremme skal skabe rum for vidensdeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne.
§ 3 Medlemskab
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages lokale visitorganisationer, kommuner og destinationer, samt andre
organisationer som i væsentlig grad arbejder med lokal og regional turismefremme og turistservice.
Desuden kan optages uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for turisme- og oplevelsesøkonomien.
Stk. 2
Bestyrelsen optager nye medlemmer efter anmodning.
Stk. 3
Når et medlem udtræder af foreningen, skal evt. tillidsposter i foreningen frigives.
Stk. 4
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens kasserer med 6 måneders varsel og med virkning fra
regnskabsårets udløb, dog således at eventuelle tillidsposter frigives fra opsigelsestidspunktet.
Stk. 5
I tilfælde af, at medlemskriterierne, jf. § 3 stk. 1 ikke længere opfyldes, kan bestyrelsen beslutte at bringe
medlemskabet til ophør.
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§ 4 Kontingent
Stk. 1
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.
Stk. 2
Kontingentet forfalder i januar måned. Kontingentrestancer ud over regnskabsåret kan efter bestyrelsens
skøn medføre udelukkelse af foreningen.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned, og indkaldes af
bestyrelsen med 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse evt. pr. mail til medlemmerne, indeholdende
mindst følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Formanden aflægger beretning
c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
d) Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer Forslag skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
f)

Valg af formand (lige år)

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige og 2 i ulige) Posterne uddeles ved stemmeflertal, således at
bestyrelsesposterne tilfalder de to opstillede med flest stemmer. Ved stemmelighed foretages ny
afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning.
h) Valg af revisor og revisorsuppleant (begge i lige år)
i) Valg af suppleanter (2 i ulige år)
j) Eventuelt.
Stk. 3
Alle valg er to-årige.
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning herom, eller når begæring herom
af mindst 1/3 af medlemmerne er kommet bestyrelsens formand i hænde med angivelse af ønsket
dagsorden.
Stk. 5
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages efter samme regler som anført i § 5 stk. 2, dog
således at den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 5 uger efter bestyrelsens beslutning
herom, eller efter begæring fra medlemmerne er modtaget.
Stk. 6 Formandens beretning skal foreligge skriftligt senest ved generalforsamlingens begyndelse.
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§ 6 Beslutningsdygtighed
Stk. 1
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødet af stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2
Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær
generalforsamling, der skal finde sted senest 5 uger efter den første generalforsamling. Denne nye
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantallet.
Stk. 3
Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer (jævnfør § 9) træffes med simpelt stemmeflertal.
Står stemmerne lige, betragtes forslaget som bortfaldet. Såfremt et medlem kræver det, foregår
afstemningen skriftligt.
Stk. 4
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlinger. Hver medlemsorganisation har én stemme.
§ 7 Bestyrelsen
Stk.1
Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og indtil to suppleanter, konstituerer sig med næstformand,
kasserer.
Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Stk. 3
Bestyrelsen udpeger medlemmer til diverse bestyrelser, råd og udvalg, hvor DT har sæde. Dansk
Turismefremmes bestyrelse har bemyndigelse til at indmelde Dansk Turismefremme i foreninger, udvalg og
partnerskaber mv.
Honorarer i forbindelse med deltagelse i udvalgs- og bestyrelsesarbejde tilfalder foreningen Dansk
Turismefremme.
Stk. 4
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens overordnede ledelse og økonomi.
Stk. 5
Bestyrelsen kan ikke økonomisk forpligte foreningen eller dens medlemmer ud over de indbetalte
kontingenter. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Stk. 6
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden.
§ 8 Regnskab og revision
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Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele
kassereren/sekretariatsleder prokura til varetagelse af daglige økonomiske forretninger.
Stk. 3
Foreningens regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt reg. revisor.
Stk. 4
Regnskabet afleveres til revisor senest 2 uger før generalforsamlingen.
§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal optages med fuld ordlyd på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamlings dagsorden.
Stk. 2
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
§ 10 Foreningens opløsning
Stk. 1.
Foreningen kan alene opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Stk. 2
Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske, såfremt 5/6 af de på generalforsamlingen
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Stk. 3
Er ikke mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen,
kan endelig opløsning først ske på en ny, indkaldt generalforsamling, hvor opløsning kan finde sted med
mindst 5/6’s flertal uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4
Den ophævede generalforsamling træffer med simpelt stemmetal beslutning om anvendelse af foreningens
evt. midler.
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