
VEDTÆGTER GÆLDENDE FOR REBILD NATIONAL PARK SOCIETY, INC. 
 
 

ARTIKEL 1 – NAVN OG FORMÅL 
 

§ 1 
Navnet på dette selskab er ”REBILD NATIONAL PARK SOCIETY, INC.” (Som herefter betegnes 

Rebildselskabet) 

 

§ 2 
Rebildselskabet er udelukkende organiseret for velgørende, videnskabelige og 

uddannelsesmæssige formål, som det er beskrevet i § 501, litra c, nr. 3, i Internal Revenue Code. 

Rebildselskabet blev etableret for at hylde og mindes den danske emigration til USA og idealerne 

om frihed, som fremkaldte denne udvandring, og hovedsagelig for at fejre Den Amerikanske 

Uafhængighedsdag den 4. juli i Rebild Nationalpark i Danmark. Derudover arbejder foreningen for 

at styrke og støtte venskabet, solidariteten og de kulturelle bånd mellem det danske og det 

amerikanske folk. 

Rebildselskabet bestyrer og administrerer fast ejendom ejet af foreningen; de samarbejder og 

hjælper med at forbedre Rebild Nationalpark og omegn; de indsamler og udbetaler penge og 

tegner velgørende aftaler og sponsoraftaler for alle de nævnte formål. 

 

Selskabets nettoindtjening skal ikke komme nogen direktør for selskabet, embedsmænd i selskabet 

eller nogen privatpersoner til gode (medmindre det er en rimelig kompensation for ydelser, som er 

til eller for Rebildselskabet, og som kan indeholdes i formålet med Rebildselskabet). Ved 

Rebildselskabets opløsning har ingen direktør, embedsmand eller privatperson ret til en andel i 

selskabets aktiver. 

 

§ 3 
Ingen betydelig del af Rebildselskabets aktiviteter skal være udøvelse af propaganda eller på anden 

måde forsøge at påvirke lovgivningen. Rebildselskabet deltager ikke i politiske kampagner på vegne 

af politiske kandidater, som går efter offentlige stillinger. Dette inkluderer offentliggørelse eller 

udbredelse af udtalelser. 

 

Rebildselskabet må ikke udføre eller videreføre aktiviteter, som ikke må udføres eller videreføres af 

en organisation, der er fritaget for beskatning i henhold til § 501, litra c, nr. 3, i Internal Revenue 

Code (Der henvises til reglerne, som de er nu, eller som de senere kan blive ændret til), eller som 

en organisation, hvor bidrag er fradragsberettigede i henhold til § 170, litra c, nr. 2, i Internal 

Revenue Code (Der henvises til reglerne, som de er nu, eller som de senere kan blive ændret til). 

 

§ 4 
Bestyrelsen kan fra tid til anden indbetale gaver og arv til særlige konti, som er begrænset til 

formål udpeget af støttemodtagere. Dette forudsætter, at sådanne formål ikke er i strid med 

selskabets formål, som er nævnt ovenfor. Bestyrelsen kan nægte at acceptere eventuelle 

afgrænsede midler. 

§ 5 



Ved opløsning af Rebildselskabet eller afvikling af dettes anliggender skal bestyrelsen betale eller 

lave foranstaltninger for at betale alle forpligtelser, som selskabet måtte have. Derudover skal 

bestyrelsen bortskaffe alle aktiver på en sådan måde, at det udelukkende er med Rebildselskabets 

formål for øje eller til en sådan organisation eller til en organisation, som er organiseret og drives 

udelukkende til velgørende, uddannelsesmæssige, religiøse eller videnskabelige formål, som over 

tid kvalificerer sig til at være en skattefritaget organisation, eller til en organisation, som er 

omfattet af § 501, litra c, nr. 3, i Internal Revenue Code of 1986 eller tilsvarende bestemmelser af 

fremtidige Forenede Staters Internal Revenue Law, som bestyrelsen skal fastlægge. Aktiver, der ikke 

er bortskaffet, skal bortskaffes af domstolen i det land, hvor Rebildselskabets hovedkontor er 
placeret. Aktiverne skal udelukkende gives til disse formål eller denne slags organisationer. Det er 

domstolen, der bestemmer, hvem der er organiseret og drives med dette formål. 
 

 

 

ARTIKEL 2 – MEDLEMMER 
§ 1 
Privatpersoner, virksomheder og organisationer, der ønsker at støtte Rebildselskabets mål, kan 

optages som medlem. En virksomhed eller organisation skal være repræsenteret af en udpeget 

person, der vælges af firmaet eller organisationen. 
 

§ 2 
Alle medlemskaber skal godkendes af sekretariatet i Rebild eller af virksomhedssekretæren i USA. 

 

§ 3 
Medlemskabet i Rebildselskabet skal være individuelt, ungdom, par/husstand, firma eller 

organisation, livsvarigt- eller æresmedlemskab. 

 

§ 4 
Bestyrelsen fastsætter det årlige gebyr for de typer af medlemskaber, der er skitseret i § 3 ovenfor. 

Et medlem, der ikke har betalt det årlige gebyr til Rebildselskabet senest den 30. april mister sine 

medlemsrettigheder. 

 

§ 5 
Bestyrelsen kan med mindst elleve (11) medlemmers bekræftende stemmer: 

a. Tildele et æresmedlemskab til et individ, som fortjener det. 

b. Ophæve ethvert medlemskab. Dog kun ved en behørig proces, som giver medlemmet 

ordentlig besked om de anklager, der er anlagt mod ham eller hende. Processen skal give 

medlemmet tilstrækkelig mulighed for at svare, og der skal foreligge en passende høring, 

hvor medlemmet har ret til at medbringe bistand. 

c. Samtykke til at formanden kan give titlen ærespræsident til en person, som fortjener det. 

 

 

 

§ 6 



Medlemmer kan udforme lokale afdelinger af Rebildselskabet. De lokale afdelinger skal selv sørge 

for deres daglige ledelse under henhold til de ensartede vedtægter, som er oprettet af 

Rebildselskabets bestyrelse. Vedtægterne skal sikre, at de lokale afdelinger er reguleret af 

principperne for Rebild National Park Society, som er udtrykt heri. Bestyrelsen kan efter eget skøn 

ophæve en lokalafdeling, hvis den finder, at en lokalafdeling strider mod ovenstående principper 
eller vedtægter. 

 

 

ARTIKEL 3 – STEMMERET 
§ 1 
Alle medlemmer, som er værdige, har ret til at stemme i alle henseender, medmindre det er 

forbeholdt bestyrelsen i henhold til disse vedtægter, og være kvalificeret til at varetage embedet. 

Et husstandsmedlemskab har ret til to stemmer. 

 

§ 2 
Æresmedlemmer, der vælges blandt medlemskaberne, beholder deres stemmeret. 

 

 

ARTIKEL 4 – BESTYRELSEN 
§ 1 
Rebildselskabets anliggender skal være under en generel ledelse og administration af bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal bestå af en formand og sytten (17) medlemmer, som er opdelt i tre (3) kategorier 

med forskudte perioder: 

a. 4 medlemmer bosiddende i USA og 3 medlemmer bosiddende i Danmark 

b. 3 medlemmer bosiddende i USA og 2 medlemmer bosiddende i Danmark 

c. 3 medlemmer bosiddende i USA og 2 medlemmer bosiddende i Danmark 

 

§ 2 
Bestyrelsen bliver valgt for en periode på tre (3) år. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen udløber 

perioden for alle bestyrelsesmedlemmerne forskudt hvert år, alt efter hvilken kategori de tilhører. 

Kategori ”A” udløber i det første år, kategori ”B” udløber i det andet år, og kategori ”C” udløber i 

det tredje år. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges for mere end to (2) efterfølgende perioder og 

kan ikke på ny vælges, før en periode 

(3 år) er gået. 

 

§ 3 
Når et medlem vælges til bestyrelsen, på den måde som er fastsat i artikel 7 nedenfor, skal denne 

straks påbegynde sin periode efter offentliggørelsen af deres valg på det årlige medlemsmøde, og 

de har mandat til at deres efterfølgere er behørigt valgt. 



§ 4 
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid med eller uden årsag fjernes ved et bekræftende 

stemmeflertal på to tredjedele (2/3) af bestyrelsesmedlemmerne. Det kan være ved en personlig 

stemme eller ved en fuldmægtig på et medlemsmøde. Et medlem kan ikke fjernes på et møde, 

medmindre det skriftligt meddeles til alle stemmeberettigede medlemmer, at der skal stemmes om 

fjernelse af bestyrelsesmedlemmet på mødet. Meddelelsen skal angive, at formålet med mødet er 

at fjerne en eller flere navngivne bestyrelsesmedlemmer. Det er kun de bestyrelsesmedlemmer, 
der er navngivet i meddelelsen, som kan fjernes på mødet. 

 

§ 5 
I tilfælde af en ledig plads i bestyrelsen skal formanden (i samråd med næstformanden fra det 

samme land som det afgående medlem) finde en kandidat til at udfylde den sidste del af perioden. 

 

§ 6 
Bestyrelsen kan delegere kompetence til udvalg, som formanden kan udpege fra tid til anden. 

Formanden skal være et ex-officio medlem af alle udvalg bortset fra valgkomitéen. 
 

§ 7 
Bestyrelsens årlige organisationsmøde skal afholdes umiddelbart efter det årlige medlemsmøde. 

Der skal afholdes to supplerende regelmæssige møder i bestyrelsen: en umiddelbart forud for de 

årlige medlemsmøder og en i kombination med Rebildfesten. Indkaldelse af bestyrelsen skal ske 

skriftligt. Indkaldelsen skal sendes ud tidligst tres (60) dage før mødet og senest enogtyve (21) dage 

før mødet. 

 

§ 8 
Særlige bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller indkaldes skriftligt af seks (6) 

bestyrelsesmedlemmer. Skriftlig meddelelse om særlige bestyrelsesmøder skal sendes ud mindst 

enogtyve (21) dage før, og ikke mere end tres (60) dage før mødet. 

 

§ 9 
Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når der er seks (6) bestyrelsesmedlemmer og formanden 

til stede. 

Bestyrelsen kan deltage i et møde ved brug af en konferencetelefon eller andet 

kommunikationsudstyr, hvormed alle personer, der deltager i mødet, kan kommunikere med 

hinanden. Deltagelse gennem sådanne midler anses for at udgøre deltagelse, og denne person 

anses for at være til stede på mødet. 

Et forslag skal have størstedelen af de afgivne stemmer for at blive vedtaget. Et bestyrelsesmedlem 

kan ikke optræde ved fuldmagt eller ved fraværende afstemning på et bestyrelsesmøde. 

Formanden er medlem af bestyrelsen og har en stemme. 

 

§ 10 
Alle bestyrelsesmøder vil blive gennemført efter simple demokratiske procedurer for at få en 

beslutning truffet af flertallet. Alle medlemmer af bestyrelsen kan kræve afstemning om ethvert 

spørgsmål. 



§ 11 
Formanden kan med bestyrelsens samtykke delegere autoritet og/eller ansvar til et eller flere 

udvalg. Der skal være tre stående udvalg hvert år: Ledelse, nominering og finans, ud over ad 
hoc-udvalg efter behov. Eksekutivkomiteen og finansudvalget består af formanden, to 

næstformænd og to udnævnte medlemmer - en fra USA og en fra Danmark. Formanden kan med 

bestyrelsens samtykke udpege alle udvalgsmedlemmer til alle udvalg. Formanden kan ikke være 

medlem af valgkomiteen. 

 

§ 12 
Bestyrelsen kan bemyndige enhver embedsmand eller agent i Rebildselskabet til at indgå en 

kontrakt eller udføre og levere et redskab på vegne af Rebildselskabet. Denne myndighed kan være 

generel eller begrænses til særlige tilfælde. 

Alle checks, kladder eller andre midler til betaling af penge, noter eller andre gældsbeviser udstedt 

i Rebildselskabets navn skal underskrives af denne embedsmand eller agent i Rebildselskabet og 

skal på den måde fra tid til anden besluttes i bestyrelsen. 

I mangel af en sådan bestemmelse fra bestyrelsen skal sådanne redskaber underskrives af 

formanden og to (2) næstformænd for Rebildselskabet. Alle Rebildselskabets midler skal være 

indbetalt i en bank, tillidsselskaber eller andre depoter, som bestyrelsen kan vælge. 

Alle underskrifter kan godkendes via elektronisk signatur. 
 

 

ARTIKEL 5 – EMBEDSMÆND 
§ 1 

Formanden vælges af bestyrelsen i en periode på fem (5) år. Denne periode kan forlænges med et 

(1) år ad gangen ved et flertal i bestyrelsen. Der skal udpeges to (2) næstformænd af bestyrelsen. 

Disse udpeges på det årlige organisationsmøde i bestyrelsen umiddelbart efter det årlige 

medlemsmøde, og de træder straks i funktion og er udvalgt i et (1) år. 

Formanden skal ansætte en generalsekretær, der er ansvarlig for Rebildselskabets sekretariat. 

Desuden skal formanden ansætte en dansk revisor og en sekretær fra USA samt en juridisk 

rådgiver fra USA. 

Ovennævnte ansættelser, herunder ansættelsen af formanden, er underlagt bestyrelsens 

godkendelse. Andre ansatte end formanden og de to (2) næstformænd kan ikke være medlemmer 

af bestyrelsen. Ægtefæller til bestyrelsesmedlemmer og/eller udnævnte embedsmænd kan ikke 

virke for bestyrelsen. 

 

§ 2 
Formanden skal lede alle medlems- og bestyrelsesmøder og udføre andre opgaver, som 

bestyrelsen måtte pålægge vedkommende. Generalsekretæren forvalter selskabets sekretariat i 

henhold til jobbeskrivelsen. Formanden kan tildele ham eller hende andre administrative 

funktioner fra tid til anden, som han eller hun måtte anse for nødvendige. Generalsekretæren kan 

ikke være medlem af bestyrelsen. 



§ 3 
I fravær af formanden skal en af næstformændene varetage vedkommendes opgaver. 

Næstformændene for Danmark og USA rapporterer direkte til formanden. De er ansvarlige for at 

hjælpe formændene i de lokale foreninger i deres respektive lande og fremme etableringen af nye 

lokale foreninger, hvor det er muligt, og udføre andre opgaver, som formanden har tildelt dem. 

 

§ 4 
Selskabssekretæren skal opbevare et register over medlemmerne i USA. Selskabssekretæren skal 

indsamle og videresende kontingent fra medlemmerne bosiddende i USA til generalsekretæren. 

Han eller hun er ansvarlig for alle nødvendige rapporter og indberetninger på vegne af 

virksomheden til offentlige myndigheder. Selskabssekretæren er ansvarlig for optagelse af 
protokollen fra alle medlemsmøder og bestyrelsesmøder. 

I hans eller hendes fravær må den ledende embedsmand udpege en stedfortræder. Sekretariatet 

skal ligge i USA og skal udføre disse og andre opgaver som måtte blive tildelt fra tid til anden af 

formanden. Selskabssekretæren kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

§ 5 
Generalsekretæren skal opbevare Rebildselskabets midler samt registrere, indsamle og udbetale 

disse. Han eller hun er ansvarlig for selskabets finansielle register og skal forelægge en revideret 

årsrapport på det årlige medlemsmøde. Generalsekretæren udfører også andre opgaver, som 

formanden tildeler. Generalsekretæren skal være bosiddende i Danmark. 

 

§ 6 
Rebildselskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. 

 

§ 7 
Hvis bestyrelsen beslutter, at en embedsmand skal kautioneres for, skal præmien betales af 

Rebildselskabet. 

 

 

ARTIKEL 6 – AUTORITETEN TIL AT UNDERSKRIVE 
 

Formanden, de to (2) næstformænd eller bestyrelsen har autoriteten til at underskrive på vegne af 

virksomheden efter behov. 
 

 

ARTIKEL 7 – VALG 
§ 1 
Senest den 15. september skal formanden med samtykke fra bestyrelsen udnævne valgkomiteer til 

USA og Danmark. Nomineringskomiteerne har pligt til at præsentere en kandidatliste, som alle skal 

være medlemmer, og som er værdige til at blive stemt på til det næste årsmøde. Bestyrelsen 

fastsætter retningslinjer for valgkomiteernes forretningsførelse. 

 

§ 2 



Den amerikanske valgkomité skal bestå af en formand og to (2) personer. Alle skal være 

medlemmer og være bosat i USA. Den danske valgkomité skal bestå af en formand og to (2) 

personer. Alle skal være medlemmer og være bosat i Danmark. 

 

§ 3 
Senest den 1. november skal formanden for hvert udvalg forelægge en liste over de nominerede 

bosiddende i henholdsvis USA og Danmark for selskabssekretæren og en kopi til formanden. Disse 

lister skal indeholde en underskrift fra hvert medlem af valgkomitéen. 

Generalsekretæren og selskabssekretæren skal fastslå, at de indsendte lister overholder kravene i 

disse vedtægter og retningslinjerne fastlagt af bestyrelsen og skal certificere dem som sådan og 
straks videresende dem til sekretariatet. 

I det tilfælde at generalsekretæren eller selskabssekretæren finder, at listerne ikke formelt 
overholder de proceduremæssige krav, skal de inden 15. november underrette valgkomitéen og 

formanden med angivelse af årsagerne hertil. Sådanne lister genindleveres af valgkomitéen før den 

1. december. 

 

§ 4 
Forud for indgivelsen af deres lister over nominerede skal formanden for valgkomiteerne indhente 

en skriftlig bekræftelse fra hver kandidat, om at kandidaten vil og er i stand til at tjene, hvis 

vedkommende bliver valgt, og at den nominerede er blevet underrettet om muligheden for, at han 

eller hun kan komme ind ved et anfægtet valg. Formanden skal også opnå et kort biografi fra hver 

kandidat på højst tyve (20) linjer og en personligudtalelse på højest ti (10) linjer. Disse vil blive 

offentliggjort i Rebildselskabets medlemsblad “RebildNews”. En etiket med medlemmets navn og 
adresse vil blive trykt på stemmesedlen. Hvert indbetalt medlemskab har ret til at stemme på en 

kandidat efter eget valg i henhold til artikel 3, § 1. 

 

§ 5 
Generalsekretæren og selskabssekretæren skal offentliggøre navnene og adresserne på 

valgkomitéerne i RebildNews. Det skal sendes inden udgangen af september pr. e-mail eller brev til 

alle medlemmer i samme periode for at sætte det stemmeberettigede medlem i stand til at 

fremsætte forslag for nominerede til udvalget / udvalgene. 

 

§ 6 
Stemmesedlerne skal være modtaget senest den 1. marts. Generalsekretæren og 

selskabssekretæren skal individuelt kontrollere, at hver afstemning er lovlig. 

 

§ 7 
Generalsekretæren og selskabssekretæren skal varetage alle modtagne stemmesedler indtil det 

årlige medlemsmøde, hvor de skal videregives til optæller udvalget. Formanden skal udpege et 

optællerudvalg af 2-6 medlemmer fra USA og Danmark forud for det årlige medlemsmøde. 

Hverken formanden for komiteerne eller nogen medlem af komiteerne må være opstillet som 

kandidat til valget. 



§ 8 
Formanden vil åbne valgmødet med nomineringer blandt tilhørerne, hvis optællerudvalget 

rapporterer, at der ikke er nok opstillede via stemmesedlerne til at udfylde antallet af tomme 

pladser. Nominerede fra tilhørerne vil acceptere, at de skal tjene, hvis de bliver valgt. Dette 

forudsat, at de ikke har noget negativt at rapportere om deres fortid som forhindrer dem i at tjene 

som bestyrelsesmedlem. 
 

 

ARTIKEL 8 – MEDLEMSMØDER 
§ 1 

Der skal være to fastsatte medlemsmøder hvert år: 

a. Det årlige medlemsmøde (valgmøde) normalt afholdt i løbet af de første fem måneder af 

året. 

b. Medlemsmødet afholdt i Rebild mellem 1. juli og 5. juli. 

 

 

§ 2 
Formanden kan indkalde til specielle medlemsmøder, ekstraordinære eller særlige 

bestyrelsesmøder. 

 

§ 3 
Indkaldelse til det årlige medlemsmøde skal offentliggøres i det årlige afslutningsnummer af 
RebildNews og skal sendes til alle medlemmer med stemmeret. Indkaldelsen pr. post eller mail skal 

angive sted, dato og tidspunkt for mødet. I tilfælde af et ekstraordinært møde skal indkaldelsen 

udsendes senest 21 dage og tidligst 60 dage før mødet. 

 

§ 4 
Til alle medlemsmøder kan medlemmer stemme personligt eller ved fuldmagt. Et møde med en 

femogtyvendedel (1/25) af mulige stemmer er beslutningsdygtigt. 

 

§ 5 
Dagsordenen til alle møder skal være som følger: 

1. Gennemgang og godkendelse af minutter 

2. Beretninger fra embedsmænd, formand og stående udvalg. 

3. Beretninger fra særlige udvalg. 

4. Ufærdige forretninger. 

5. Nye forretninger. 



 

 

ARTIKEL 9 – SKADESLØSHOLDELSE OG FORSIKRING 
§ 1 
Rebildselskabet kan holde enhver person skadesløs, der var eller er part i enhver truet, ventende 

eller afsluttet retssag eller procedure, hvad enten det er civilretligt, kriminelt, administrativt eller 

efterforskende (bortset fra en handling af eller i Rebildselskabets ret) på grund af den 

omstændighed, at han eller hun er eller var en direktør, embedsmand, medarbejder eller agent for 

selskabet, eller hvis vedkommende på Rebildselskabets anmodning er eller tjente som direktør, 

embedsmand, medarbejder eller agent for et andet selskab, partnerskab, joint venture, fond eller 

anden virksomhed, for udgifter (herunder advokatsalærer), domme, bøder og beløb der er betalt 

ved forlig, og som med rimelighed er afholdt af ham eller hende i forbindelse med sådanne 

retssager eller procedurer, hvis han eller hun handlede i god tro, og på en måde som han eller hun 

med rimelighed troede at være i - eller i hvert fald ikke i modsætning til Rebildselskabets interesser 

- og med hensyn til enhver strafbar handling eller sag ikke havde nogen rimelig grund til at tro, at 

hans eller hendes adfærd var ulovlig. Afslutningen af enhver retssag eller sagsanlæg, kendelse, 

forlig, dom eller erklæring om nolo con tendere eller tilsvarende skaber ikke i sig selv en 

formodning om, at personen ikke handlede i god tro og på en måde, som han eller hun med 

rimelighed troede at være i eller ikke imod Rebildselskabets interesser og med hensyn til enhver 

straffesag eller procedure havde rimelig grund til at tro, at hans eller hendes adfærd var ulovlig. 
 

§ 2 
Rebildselskabet kan holde enhver person skadesløs, der var eller er part i enhver truet, ventende 

eller afsluttet retssag af eller i Rebildselskabets ret til at skaffe dom til dets fordel på grund af den 
omstændighed, at han eller hun er eller var en direktør, embedsmand, medarbejder eller agent for 

Rebildselskabet, eller som på Rebildselskabets anmodning er eller tjente som direktør, 

embedsmand, medarbejder eller agent for et andet selskab, partnerskab, joint venture, fond eller 

anden virksomhed for udgifter (herunder advokatsalærer) afholdt af ham eller hende i forbindelse 

med forsvar eller forlig af et sådant søgsmål, hvis han eller hun handlede i god tro og på en måde, 

som han eller hun med rimelighed troede at være i, eller i hvert fald ikke i modsætning til, 

Rebildselskabets interesser, og med undtagelse af at der ikke skal ske skadesløsholdelse for ethvert 

krav, spørgsmål eller sådan, hvor personen er blevet dømt til at være ansvarlig ved forsømmelighed 

eller forseelse i udøvelsen af hans eller hendes pligt i forhold til Rebildselskabet, medmindre og 

kun i det omfang den ret hvor en sådan sag eller sag er anlagt, afgør ved ansøgning, at på trods af 

uagtsomheden men i lyset af alle omstændigheder i sagen, at personen er retfærdigt berettiget til 

erstatning for sådanne udgifter, som retten finder rimelige. 
 

§ 3 
I det omfang en direktør, officer, medarbejder eller agent for Rebildselskabet har været succesfuld 

med sagens realiteter eller andet i forsvaret af et søgsmål eller sagsanlæg refereret til i §§ 1 og 2 i 

denne artikel 9 eller forsvaret mod enhver påstand, problem eller lignende, skal han eller hun 

holdes skadesløs for udgifter (inklusive advokatsalærer) afholdt af ham eller hende i sådanne 

anliggender. 



 

§ 4 
Enhver godtgørelse i henhold til §§ 1 og 2 i denne artikel 9 (medmindre den er afsagt af en 

domstol) skal kun foretages af Rebildselskabet som godkendt i det konkrete tilfælde ved en 

afgørelse om, at skadeserstatning for direktøren, embedsmanden, medarbejderen eller agenten er 

korrekt under omstændighederne, fordi han eller hun har opfyldt den gældende adfærdskodeks, 

der er beskrevet i §§ 1 og 2 i denne artikel 9. En sådan afgørelse træffes af bestyrelsen (i) ved en 
flertalsafgørelse af et beslutningsdygtigt flertal bestående af bestyrelsesmedlemmer, der ikke var 
parter i en sådan retssag, klage eller procedure, eller (ii) hvis en sådan beslutningsdygtighed ikke 

kan opnås, eller endog hvis det foreligger, er et beslutningsdygtigt flertal af upartiske direktører 
vejledt af en uafhængig juridisk rådgiver i en skriftlig udtalelse. 

 

§ 5 
Udgifter pådraget i forbindelse med forsvar i civilretlige eller strafferetlige sager eller procedurer 
kan udbetales af Rebildselskabet forud for den endelige disposition af sådanne sager eller 

procedurer som godkendt af bestyrelsen i det konkrete tilfælde ved modtagelse af tilsagn fra eller 

på vegne af direktøren, embedsmanden, medarbejderen eller agenten om at tilbagebetale 

beløbet, medmindre det i sidste ende fastslås, at han eller hun har ret til at blive holdt skadesløs af 

Rebildselskabet, som det er tilladt i denne artikel 9. 

 

§ 6 
Skadeserstatning tildelt efter artikel 9 skal ikke anses for værende ekskluderende for andre 

rettigheder, som den, der er blevet holdt skadesløs, måtte være berettiget til efter aftale, 

afstemning mellem upartiske direktører eller lignende, både hvad angår handlinger i hans eller 

hendes officielle egenskab og handlinger i andre egenskaber, mens personen bestrider et embede, 

og forsætter, når personen er ophørt med at være direktør, embedsmand, medarbejder eller 

agent, og skal træde i kraft til fordel for personens arvinger, efterfølgere og administratorer af en 

sådan person. 

 

§ 7 
Rebildselskabet må erhverve og opretholde forsikring på vegne af enhver, som er eller har været 

direktør, embedsmand, medarbejder eller agent i Rebildselskabet eller som tjener eller har tjent på 

anmodning fra Rebildselskabet som direktør, embedsmand, medarbejder eller agent for et andet 

selskab, partnerskab, joint venture, fond eller anden virksomhed for ethvert erstatningsansvar 

rettet mod ham eller hende og pådraget af ham eller hende i en hvilken som helst egenskab eller 

opståen ud af hans eller hendes status, uanset om Rebildselskabet ville have mulighed for at holde 

ham eller hende skadesløs for et sådant ansvar efter bestemmelserne i artikel 9. 



 

ARTIKEL 10 – DIVERSE 
§ 1 
Disse vedtægter ændres, ajourføres eller ophæves ved 2/3 stemmer fra bestyrelsen og 

efterfølgende ratificering af 2/3 stemmer af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer 

eller ved disses fuldmagt ved et hvilket som helst beslutningsdygtigt møde. 

 

 

§ 2 
Disse vedtægter skal konstrueres og finde anvendelse i overensstemmelse med loven i staten 

Illinois, hvor Rebildselskabet er inkorporeret. 

 

§ 3 
Rebildselskabet har ikke et selskabssegl. 

Godkendt af bestyrelsen: 10. april 2016 

Ratificeret af medlemmerne af Rebildselskabet: 5. juli 2016. 

Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 2016. 

 

Jesper Jespersen, formand 

Rebild National Park Society 


