
Vedtaget 18. marts 2015 
 
 

VEDTÆGTER 
 

 
 

 NYHAVNSGRUPPEN 
FREDERIKSSTADEN – KONGENS NYTORV - NYHAVN 

 
 
§ 1 
Navn og hjemsted 
Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN 
Område: FREDERIKSSTADEN –– KONGENS NYTORV –                               

NYHAVN 
Hjemsted:  København 
    
§ 2 
Formål 
Foreningen har til formål 

• at arbejde for et bredt samarbejde for beboere, erhvervs-, og kulturliv i bydelene 
Frederiksstaden, Kongens Nytorv og Nyhavn (herefter under ét betegnet ”Nyhavnsområdet”), 

• at bevare og forbedre Nyhavnsområdets miljømæssige kvaliteter, 
• at styrke de store kulturhistoriske værdier, som Nyhavnsområdet har, og 
• at repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlige myndigheder, hvor der er fælles 

synspunkter for Nyhavnsområdet. 
 
Nyhavnsområdet er nærmere angivet i et områdekort, der udgør bilag 1 til disse vedtægter. 
 
Foreningen kan ikke varetage lokale erhvervs- og beboerforeningers særinteresser, men kan i 
spørgsmål af fælles interesse for Nyhavnsområdet koordinere synspunkter, så hele områdets 
synspunkter dækkes. Endvidere arbejder Nyhavnsgruppen og Gammelholm beboerforening sammen i 
spørgsmål af fælles interesse 
 

 
§ 3 
Medlemskab 
Alle personer, virksomheder og organisationer med bopæl, erhverv eller beskæftigelse på adresse i 
Nyhavnsområdet kan optages som medlem af foreningen. Personer skal dog være fyldt 18 år. 
 
Bestyrelsen kan fastlægge regler for kollektiv indmeldelse af grupper og sammenslutninger af 
interesserede, herunder med hensyn til kontingentfastsættelse for sådanne indmeldelser. 
 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen, og er kontingentfrie. 
Udpegningen kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af foreningens vedtægter. 
 
§ 4 
Indmeldelse 
Indmeldelse kan ske ved skriftlig begæring til foreningens sekretær/kasserer. 
Indmeldelsen er bindende for mindst 6 måneder. 
Medlemskab vedvarer indtil udmeldelse finder sted 

 



§ 5 
Udmeldelse 
Udmeldelse kan ske med 6 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse skal være skriftlig og 
stiles til kassereren. 
 
Når en person eller virksomhed m.v. ophører eller fraflytter Nyhavnsområdet, bortfalder medlemskabet  
 
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med 
foreningen. 
 
§ 6 
Kontingent 
 
 
indmeldelsesgebyr:: nye medlemmer  
100 kr. for personligt medlemskab, jfr. §3 
 50 kr. for partnermedlemsskab,  
250 kr. for ejerforenings/andelseboligforeningsmedlemsskab  
500 kr. for virksomheder”  
 
 
§ 7 
Restance 
Kontingentet skal være betalt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse                                    
§ 8 
Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens 
vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 
 
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse. 
 
§ 9 
Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 
afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. 
 
Et medlem kan stemme ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem.  
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers og højst 6 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk 
meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 

 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
§ 10 
Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 



1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det 

forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det 

kommende år til godkendelse 
5) Fastsættelse af indmeldelseskontingent  
6) Behandling af indkomne forslag 
7) Valg af formand 
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
10) Valg af revisor og revisorsuppleant 
11) Eventuelt 
 
§ 11 
Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og 
beslutning om foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 18 og § 19. 
 
§ 12 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen 
fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal 
afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets 
ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 
 
§ 13 
Bestyrelse - Valg 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og repræsenterer den i alle forhold. Bestyrelsen 
kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
 
Bestyrelsen består af 7 – 10 medlemmer og vælges blandt foreningens stemmeberettigede 
medlemmer, og skal være sammensat af repræsentanter fra de forskellige interessegrupper der findes i 
Nyhavnsområdet, og kan f.eks. bestå af: 
 
1 repræsentant fra Frederiksstaden 
1 repræsentant fra Gammelholm (Denne kan dog ikke repræsentere Gammelholm 

Beboerforening) 
1 repræsentant fra Kanalrundfart 
1 repræsentant fra Kongens Nytorv 
1 repræsentant fra Kunst & Kultur 
1 repræsentant fra Nyhavn Beboerforening Ulige Nr. 1-71 og Nyhavns Erhvervsforening 
1 repræsentant fra Træskibe og Teater-, og Charterbåde 
Formand og yderligere 6 medlemmer, vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Af sin midte udpeger bestyrelsen en kasserer. 
 
Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
ulige år. 
 
 
§ 14 



Sekretariat 
Bestyrelsen engagerer et sekretariat, der varetager foreningens daglige drift efter bestyrelsens 
anvisninger. 
 
§ 15 
Forretningsorden og tegningsret 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til 
stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en 
protokol. Foreningen tegnes af formanden. 
 
Økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kræver underskrift af formand og kasserer i forening. 
 
§ 16 
Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Bestyrelsen skal inden den 1. februar indsende driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. 
december til revisoren. 
 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med bestyrelsens og revisorens påtegning og underskrift. 

 
§ 17 
Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. 
 
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en 
påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
§ 18 
Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
for forslaget. 
 
 
§ 19 
Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
er til stede. Vedtagelse af forslaget kræver, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer herfor. 
 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, der afholdes senest 2 måneder efter, og hvor beslutning om opløsning kan træffes 
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med 
foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. 

 
 



Bilag 1. Foreningens arbejdsområde 

 
Figur 1 skraveringen af Gammelholm henviser til vedtægternes § 2 stk. 4 


