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§1 
Foreningens navn og hjemsted  
Foreningens navn er Kystbyernes Netværk,  for Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg, Agger, Hanstholm og 
Lildstrand. Kystbyer langs Vesterhavet i Thisted Kommune kan optages som medlemmer. 
 
§2 
Foreningens formål 
Det er foreningens formål at virke for en løbende udvikling af forhold i lokalområdet, der fremmer 
lokalbefolkningens vilkår med hensyn til bosætning, aktivitet, arbejdspladser og erhvervsliv og iøvrigt 
arbejde for samarbejde mellem medlemsbyerne.  
Dette ved at udgøre et mødeforum, hvor foreningens medlemmer kan mødes og udveksle synspunkter, 
erfaringer og ideer til fortsat samarbejde om både fælles og individuel udvikling i byerne. 
 
§3 
Medlemsforhold 
Hver kystby (i.e. beboerforening eller andet lokalt fællesskab) udpeger 1-2 repræsentanter til bestyrelsen. 
Det er en forudsætning, at disse repræsentanter har fast tilknytning til en kystby langs Vesterhavet i Thisted 
Kommune, enten som fastboende, fritidshusejer eller erhvervsdrivende med forretningsadresse i byen. 
Foreningens medlemmer og bestyrelse udgøres af de udpegede repræsentanter (maks. 12 personer). 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til koordinator.  
Medlemmer har ikke ret til andel af foreningens formue ved udtræden. 
Et medlemskab ophører automatisk ved kontingentrestance udover seks måneder. 
 
§4 
Hæftelse 
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 
 
§5 
Regnskab 
Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12.  
Ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes årsregnskab for det forløbne år.  
 
§6 
Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og meddeles ved udsendelse af dagsorden til 
alle medlemmer senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være koordinator i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingens afholdelse.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning siden seneste ordinære generalforsamling 
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3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent for ét år ad gangen 
6. Valg af koordinator og kasserer for ét år ad gangen 
7. Eventuelt 

 
Ved generalforsamlinger træffes beslutninger med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte 
medlemmer.  
Afstemninger foregår mundtligt, medmindre skriftlig afstemning kræves af mere end ét medlem. 
 
§8 
Beslutning om vedtægtsændring eller foreningens opløsning 
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan vedtages, såfremt 
mere end 1/2 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget.  
Ved foreningens opløsning fordeles den formue, der måtte være i behold,  til almennyttige formål i de 
kystbyer, der har repræsentanter i foreningen på tidspunktet for foreningens opløsning. 
 
§9 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af koordinator, hvis ønske herom fremsættes af en eller flere af 
netværkets medlemmer.   
 
§10 
Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov; dog med udgangspunkt i en fælles hensigtserklæring om tre årlige 
møder geografisk fordelt i deltagerbyerne. 
Koordinator indkalder til bestyrelsesmøde med mindst én uges varsel. Indkaldelsen vedlægges dagsorden. 
Koordinator påser, at generalforsamlinger og bestyrelsesmøder refereres. Referater sendes til bestyrelsen 
via mail og/eller uploades på https://hawboerne.dk/kystbyernes-netvaerk. 
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