Vedtægter for landsforeningen
BUSHCRAFT

§1
Formål.
Foreningen Bushcraft´s formål er at fremme kendskabet og interessen til den danske natur
gennem bushcraft og primitivt friluftsliv i Danmark, samt at videregive viden og færdigheder om
fornuftig og bæredygtig brug af og færdsel i naturen for især børn og unge, såvel som voksne..
Det er ligeledes foreningens mål at opbygge en grejbank med fællesgrej til brug ved
undervisning, ture og arrangementer så alle har mulighed for at deltage uanset økonomisk
baggrund.
§2
Opbygning.
Foreningen er opbygget som en landsforening med adresse hos formanden, skolevej 16, 4440
Mørkøv
Det er muligt for medlemmer at oprette lokale udvalg i hele landet til lokale projekter og
arrangementer.
Evt. fællesgrej fra grejbanken administreres af den i bestyrelsen ansvarlige på området og
udlånes gratis til medlemmer og til arrangementer afholdt af foreningen. Det kan ligeledes lejes
af ikkemedlemmer via grejbanken til af bestyrelsen fastsatte priser.
I det omfang det er økonomisk muligt uddannes medlemmer på frivilligt basis i diverse relevante
friluftsaktiviteter, så de kan videregive disse færdigheder på sikker og lovlig vis til foreningen
øvrige medlemmer.
§3
Kontingent/regnskab.
Foreningen bank konto : 4398 3562208356 CVR NR. 35952861
Medlemskontingentet er 100 kr. pr. år.
Medlemskab giver adgang til at deltage i alle foreningen aktiviteter samt gratis at låne evt.
fællesgrej til ture og arrangementer.
Alle personer med tilknytning til Danmark og som har lyst og vilje til at arbejde for og deltage i
foreningens formål kan blive medlem.
En enig bestyrelse kan annullere et medlemskab ved uacceptabel opførsel efter at medlemmet
har fået mulighed for at forsvare sin sag.

Kontingentet refunderes ikke.
Medlems og regnskabsåret følger kalenderåret og regnskab varetages af formanden/kasseren
samt evt. revisor.
Indmelding foregår på www.bushcraft.dk. Udmelding foregår skriftligt til formanden.
Regnskabet varetages af kasseren samt en revisor.

§4
Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, min. 2 og max. 4 bestyrelsesmedlemmer, samt
evt. suppleanter og vælges for et år af gangen på generalforsamlingen ved demokratisk
afstemning af medlemmerne.
Forslag, ideer og ønsker til foreningen kan stilles på www.bushcraft.dk og bliver derefter
behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Datoer og referat for disse kan ses på
www.bushcraft.dk
Formanden/kassereren bærer ansvaret for foreningen udadtil og har tegningsretten.

§5
Generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling en gang om året og datoen for denne sættes af bestyrelsen og
afholdes på et nærmere aftalt sted i Danmark.
Alle aktive og betalende medlemmer har stemmeret og kan stille op til og vælges i bestyrelsen
på generalforsamlingen og der kan fremsættes forslag til behandling på generalforsamlingen til
bestyrelsen via www.bushcraft.dk
Dato, dagsorden og referat for generalforsamlingen vil ligeledes være at finde
på¨www.bushcraft.dk
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af min. 2/3 af de betalende
medlemmer.

§6
Vedtægtsændringer.
Foreningens vedtægter kan kun ændres ved afstemning og med medlems flertal på min. 2/3 af
de til generalforsamlingen deltagende medlemmer.

§7
Opløsning.
Foreningen kan kun opløses hvis ingen ønsker at varetage bestyrelsesposterne.
I tilfælde af opløsning af foreningen sælges evt. fællesgrej på auktion til højestbydende og
overskuddet samt eventuelle aktiver i foreningen doneres til en, af bestyrelsen bestemt,
natur/frilufts relateret organisation i Danmark.

Stiftelses dato : 4/42014

Bestyrelsen :
Formand : Jesper Hede ( tlf. 28918998 kontakt@bushcraft.dk )
Næstformand : Søren Anker Nielsen ( tlf. 51223811 soren@bushcraft.dk )
Kasserer : Troels Lange ( tlf. 29922044 troels@bushcraft.dk )
Bestyrelsesmedlem : Lasse Skovhave
Bestyrelsesmedlem : Heino Touborg Hansen
Bestyrelsesmedlem : Jesper Jessen

