
Vedtægter for Foreningen Lildstrand Landingsplads 
 
1. FORENINGENS NAVN 
1.1 Foreningens navn er Lildstrand Landingsplads. 
 
2. FORENINGENS HJEMSTED 
2.1 Foreningens hjemsted er Thisted Kommune. 
 
3. FORENINGENS STIFTER 
3.1 Foreningen stiftet af  Jørgen Leegaard. 
 
4. FORENINGENS FORMÅL 
4.1 Udbygning, fornyelse og vedligeholdelse af Lildstrand landingsplads samt informationer om kystfiskeri 
og historien bag til glæde for fastboende og turister og udvikling af området. 
 
5. FORENINGENS KAPITAL 
5.1 Foreningens bestyrelse vil arbejde for at frembringe den fornødne kapital ved søgning af fondsmidler og 
tilskud fra relevante organisationer.  
 
6.FORENINGENS MIDLER 
6.1 Ingen af foreningens  midler må gå tilbage til bidragsyder, men skal og må alene anvendes til opnåelse af 
foreningens formål. 
 
7.FORENINGENS LEDELSE 
7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
7.2 Medlemmer af bestyrelsen udpeges på følgende måde: 
• 1 medlem af Lildstrand Fiske- og Spilhusforening 
• 1 medlem af Lildstrand  Bådelaug Skarreklit 
• 3 medlemmer blandt fastboende i Lildstrand og omegn 

7.3 Når et medlem udtræder af bestyrelsen, udpeges et nyt fra samme område som den udtrædende. 
7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer, som kan være den samme. 
7.5 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden. 
 
8. REGNSKABSÅR OG REVISION 
8.1  Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskab løber fra stiftelsen til 31/12 2018. 
8.2 Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. 
 
9. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING AF FORENINGEN 
9.1 Såfremt der opstår behov for ændring af nærværende vedtægter, kan det alene ske i overensstemmelse 
med 4/5 flertal på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med 14 dages mellemrum, hvor 
alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
9.2 Ved opløsning af foreningen gælder 9.1, og eventuelle overskydende midler skal gå til sociale og 
almennyttige formål. 
9.3 foreningen hæfter alene med sin formue og der kan ikke gøres krav mod medlemmer. 
 
Lildstrand, 01/03 2017, senest ændret april 2019, pkt. 9.2 (ændring vedtaget på bestyrelsesmøder hhv. 10. og 
26.4.2019)  
 
 
 
Jørgen Leegaard, formand/kasserer 


