
Vedtægter

for

”Lægeurtehaven, Endelave”

§ 1

”Lægeurtehaveforeningen, Endelave” der er stiftet den 19. august 1993, driver lægeurtehaven, har
til formål indenfor virkeområdet at indsamle og i haven bevare og udstille planter fra øen, så disse
kan udnyttes i folkeoplysningens og videnskabens tjeneste. 

Endvidere er det foreningens opgave at virke for bevaring af lægeplanterne på Endelave.

§ 2

Foreningens virkeområde er Endelave. Enhver, der betaler den af bestyrelsen fastsatte entre, har
adgang til haveanlægget i åbningstiden.

§ 3

Som  medlem  af Lægeurtehaveforeningen  optages  enhver,  der  til  denne  betaler  det  årlige
kontingent.

På  generalforsamlingen,  der  hvert  år  skal  afholdes  på  Endelave  senest  den 1.  marts,  aflægger
bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og forelægger til godkendelse
det reviderede regnskab for  samme år med budgetforslag for  det følgende finansår.  Endvidere
fastsættes årskontingentets størrelse og der foretages valg til bestyrelse.

Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på en kommende generalforsamling, skal
senest 4 dage før dennes afholdelse skriftligt tilstiles bestyrelsen. Dog skal vedtægtsændringer være
bestyrelsen i hænde skriftligt 14 dage før mødet.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel (se dog § 10) ved opslag
på øen. Generalforsamlingerne er højeste myndighed i  alle foreningens anliggender og er,  hvor
vedtægtet  ikke  bestemmer  andet,  beslutningsdygtige  uanset  antallet  af  mødte  medlemmer.
Beslutninger  på  generalforsamlingerne  træffes,  hvor  vedtægterne  ikke  bestemmer  andet,  ved
simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger ved skriftlig afstemning bestyrel-
sesmedlemmer for 2 år ad gangen og således af, at halvdelen skiftevis afgår hver år i henhold til den
efter første valg foretagne lodtrækning. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen en
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suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv
under iagttagelse af, at formand og kasserer ikke må være den samme person.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte forretningsudvalg til varetagelse
af  foreningens anliggender  i  henhold til  de  af  den samlede bestyrelse  trufne beslutninger  og  i
overensstemmelse med de i havens arbejdsplan fastlagte retningslinjer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes
senest 3 uger efter, at der fra mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt er tilstilet foreningens formand
er motivereret anmodning herom.

§4

Haven er anlagt på Horsens Kommunes grund, matr. nr. 20 G, Endelave by, Endelave.

§5

Bestyrelsen kan antage fornøden medhjælp og sagkyndig assistance og ansætte en haveleder, som
forestår  havens  daglige  drift  i  henhold  til  de  af  bestyrelsen  trufne  beslutninger  og  i  overens-
stemmelse med de i havens arbejdsplan fastlagte retningslinjer.

§6

For haven opstilles hvert år en arbejdsplan med budget, udarbejdet af havens ledelse og godkendt
af bestyrelsen.

§7

Foreningens og havens regnskabsår går fra 1. januar og til 31. december og årregnskabet skal inden
den ordinære generalforsamling foreligge revideret af godkendt/statsautoriseret revisor.

§8

Havens ledelse er undergivet gældende lov om natur- og miljø beskyttelse og den hertil hørende
ministerielle bekendtgørelse.

§9

Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af foreningens midler og disses betryggende anbringelse.
Haven må ikke om nogen form stifte gæld. Foreningens kontante pengebeholdning skal indestå på
en særlig for foreningen oprettet konto i bank eller sparekasse, og foreningens formue iæ
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øvrigt være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

§10

Vedtægtsændringer ( jf. §3) kan besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 
medlemmerne er mødt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Er det påkrævede antal 
medlemmer ikke mødt, indkaldes efter reglerne i §11 til en ny generalforsamling. Her afgøres 
spørgsmålet ved simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

§11

Lægeurtehaveforeningens opløsning kan varetages  på en generalforsamling,  hvor mindst 2/3 af
medlemmerne er mødt,  og ¾ af de mødte stemmer derfor. Er det påkrævede antal medlemmer
ikke mødt, indkaldes i denne anledning en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, dog
senest  1  måned  efter  den  første  generalforsamling.  Her  afgøres  spørgsmålet  ved  simpel
stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Den  generalforsamling,  som  vedtager  lægeurtehaveforeningens  opløsning  overdrager  dennes
aktiver til Horsens Kommune

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28-4 1994 

- 3 -


