Marts 2010

Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen

§1

Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Naturpark Åmosen.

Fonden er stiftet af styregruppen for Naturpark Åmosen
den

Styregruppen for Naturpark Åmosen blev dannet i 2005, og består af
repræsentanter for Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region
Sjælland, samt repræsentanter for relevante erhvervs- og
interesseorganisationer og Roskilde Universitet.

Fonden er stiftet på baggrund af politiske beslutninger i Sorø, Holbæk og
Kalundborg kommuner om at lade en fond forestå arbejdet med etablering
og udvikling af en regional naturpark i områderne omkring Åmose-åsystemet

Fondens hjemsted er Kalundborg Kommune.
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§2

Fondens formål

Fondens overordnede formål er etablering og udvikling af en regional
naturpark i områderne omkring Åmose-å-systemet under navnet Naturpark
Åmosen.

Fonden står for udarbejdelse og revision af en naturparkplan, og fonden
skal virke for, at planen kan gennemføres.

Der oprettes et naturparkråd med bred repræsentation fra borger- og
brugerorganisationer.

Der etableres et antal informations- og formidlingscentre i eller i tilknytning
til naturparken. Disse steder skal – alene og ved indgåelse af
samarbejdsaftaler – drives som centre for information og formidling af
arkæologi, historie, kultur og natur, både for det umiddelbare lokalområde,
men også i sammenhæng med information og formidling af hele
naturparken og tilstødende arealer.

Formålet med Naturpark Åmosen er at

1)
2)
3)
4)
5)
6)

bevare og sikre kulturværdierne
styrke og forbedre naturværdierne
skabe nye muligheder for friluftslivet
styrke formidlingen af både natur- og kulturværdierne
skabe nye erhvervsmuligheder
skabe attraktive bosætningsmuligheder i oplandet

Udviklingen af Naturpark Åmosen skal bygge på

1) inddragelse af lokale lodsejere og brugere af området
2) samarbejde mellem myndigheder og interessegrupper indenfor både
natur- og kulturbevarelse og erhverv
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3) frivillige samarbejdsprojekter
4) gældende lovgivning
Følgende overordnede målsætninger skal lægges til grund for
udviklingen af Naturpark Åmosen:

1) Naturparkens karaktergivende landskabselementer og geologiske
formationer og forekomster skal bevares og synliggøres
2) Kulturmiljøer og kulturhistoriske spor skal bevares, synliggøres, gøres
tilgængelige og formidles, ligesom viden herom skal udbygges
3) De væsentligste naturtyper (oplistet summarisk fra de 18 specifikke
EF-habitat-naturtyper) skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og
mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding,
næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. og udvikles til at blive
bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance
m.v.
4) Der skal skabes større sammenhæng mellem naturparkens
naturområder og landskaber. Områdernes samspil med de øvrige
naturområder på Sjælland skal ligeledes styrkes.
5) Mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser skal styrkes
6) Udviklingen af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt
grundlag
7) Sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrende
færdsel og ophold
8) Formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i forhold til
lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter,
servicefunktioner og faciliteter
9) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem
etablering af faciliteter og undervisningstilbud
10)Naturparkens udvikling skal følges og evalueres

§3

Fondens kapital

Ved stiftelsen var fondens kapital 0 kr.

Fonden kan modtage arv, gaver m.v. og tilskud. Der ydes årlige driftstilskud
fra Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommune. Driftstilskuddenes størrelse
fastsættes ved de årlige budgetvedtagelser i Sorø, Holbæk og Kalundborg
kommuner.
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§4

Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

§5

Fondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er udpeget i henhold
til vedtægten. Medlemmerne skal være myndige og så vidt muligt have
bopæl i enten Kalundborg, Holbæk eller Sorø Kommune. Fondens
bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Kalundborg Kommune udpeger ét medlem.
Sorø Kommune udpeger ét medlem.
Holbæk Kommune udpeger ét medlem.
Region Sjælland udpeger ét medlem.
Det lokale landbrugserhverv, Gefion udpeger ét medlem.
Museumsrådet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland udpeger ét medlem
Friluftsrådet, Kreds Vestsjælland og Kreds Sydsjælland udpeger tilsammen
ét medlem.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger for Sorø, Holbæk og
Kalundborg udpeger tilsammen ét medlem.
Sorø, Holbæk og Kalundborgs turistorganisationer udpeger tilsammen ét
medlem.
Roskilde Universitet udpeger ét medlem.
Lodsejerne i Naturpark Åmosen udpeger ét medlem.
Naturparkrådet for Naturpark Åmosen udpeger ét medlem.
Bestyrelsen for Fugledegård udpeger ét medlem.
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Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen kan efter aftale med fondens
bestyrelse deltage i bestyrelsens møder ved en observatør.

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, svarende til
valgperioden for kommunalbestyrelser. I tilfælde af at et medlem udtræder
før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det
pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin
forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møder efter
behov.

I umiddelbar forlængelse af kommunalvalg afholder den nye bestyrelse et
møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og en
næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til at træffe beslutninger og
afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til
stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de
tilstedeværende medlemmer. Et medlem som ikke er enig i bestyrelsens
beslutning, har ret til at få sine synspunkter ført til referat.
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§6

Virkemidler

For at realisere naturparkplanen kan fonden inden for formålet med
naturparken

1) indgå frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift,
naturgenopretning, styrkelse af kulturhistoriske værdier og
offentlighedens adgang,
2) købe og forvalte og sælge fast ejendom,
3) afholde drifts- og anlægsudgifter,
4) afholde udgifter til forsknings- og informations- og
oplysningsvirksomhed om naturparken, og
5) yde lån og tilskud til kommuner, foreninger, stiftelser, institutioner
m.v. og private ejendomsejere,
6) medvirke konstruktivt ved jordfordeling
Når fonden har gennemført et naturforvaltningsprojekt på et areal erhvervet
af fonden, overdrages arealet til Miljøministeriet eller kommunen til videre
drift, idet der indgås aftale om driften i overensstemmelse med
naturparkplanen. Kravet om overdragelse gælder ikke for arealer, hvor der
er etableret anlæg eller opført større bygningsfaciliteter, der tjener
informations-, formidlings-, undervisnings- eller forskningsformål.

§7

Direktør

Bestyrelsen kan ansætte en direktør/sekretariatschef, som varetager den
daglige ledelse af fonden. Direktøren/sekretariatschefen skal følge de
retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren/sekretariatschefen har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne.
Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder.
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§8

Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på
forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som
muligheden for bedst muligt afkast.

§9

Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra
stiftelsen og til udgangen af regnskabsåret.

§ 10

Årsrapport.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges efter årsregnskabslovens
bestemmelser fuldstændig årsrapport over alle fondens indtægter og
udgifter samt status.

Fonden afholder et årligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden udløbet
af marts måned, hvor bestyrelsen godkender årsrapporten.

§ 11

Revision.

Fondens årsrapport skal revideres af én af bestyrelsen valgt statsaut. eller
registreret revisor. Valget sker for et år ad gangen, idet genvalg kan finde
sted.
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§ 12

Anvendelse af overskud m.v.

Fondens midler kan udover konsolidering alene anvendes til fremme af
fondens formål.

§ 13

Vedtægtsændringer.

Ændringer af fondens vedtægter kræver, at mindst ¾ af bestyrelsen
stemmer for forslaget samt godkendelse fra fondsmyndigheden og
kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg kommuner.

§ 14

Opløsning af fonden

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses på sigt, kan
bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden og
kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg kommuner anvende
fondens midler til formålet eller søge fonden sammenlagt med en anden
fond med et tilsvarende formål.

§ 15

Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden og endnu et medlem af bestyrelsen, eller af
formanden og direktøren/sekretariatschefen for fonden.
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Godkendt af Sorø kommunalbestyrelse
den

Ivan Hansen

Jan Lysgaard Thomsen

Borgmester

Kommunaldirektør

Godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelsen
den

Martin Damm

Henrik Damm

Borgmester

Kommunaldirektør

Godkendt af Holbæk byråd
den

Søren Kjærsgaard

Hans Søie

Borgmester

Kommunaldirektør
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Vedtaget på stiftende generalforsamling for Fonden Naturpark
Åmosen
den

Henning Fougt

Flemming Larsen

Region Sjælland

Friluftsrådet

Formand

Næstformand

E. Bjørn Nielsen

Inge Langseth

Sorø Kommune

Holbæk Kommune

Karsten Vig Jensen

Ina Løndahl

Gefion

Turismen

Lisbeth Pedersen

Jørgen Birkedal

Muséerne

Danmarks Naturfredningsforening

Kjeld Schaumburg
Roskilde Universitet

Fugledegård

Naturparkrådet

Lodsejerne
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