
Vedtægter for   

Vendsyssel Energi- & Miljøforening 
 

§ 1.  Foreningens navn er Vendsyssel Energi- & Miljøforening. 

 

§ 2.  Foreningens hovedformål er at arbejde for en flerstrenget decentral 

udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på 

energibesparelser, rationel energiproduktion og vedvarende energi, med 

særlig henblik på økologiske perspektiver.  

  

 Foreningen skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og direkte 

erhvervsmæssige interesser på non-profit og folkelig basis.  

 

 Foreningen skal drive oplysnings-, vejlednings- og evt. 

udviklingsvirksomhed 

 

§ 3. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger og organisationer, 

som kan tilslutte sig formålsparagraffen.  

 

§ 4. Foreningens drift gennemføres med kontingent fra medlemmer samt med 

tilskud fra myndigheder, fonde, institutioner og enkeltpersoner. Foreningens 

regnskabsår følger kalenderåret.  

 

§ 5.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i 

begyndelsen af hvert år inden udgangen af marts.  

 

 På generalforsamlingen skal foretages: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  

7. Valg af revisor. 

8. Fastlæggelse af næste års kontingent. 

9. Eventuelt.  

 

§ 6.  Foreningen er tilsluttet Vedvarende Energi. 

 

§ 7.  Foreningens interesser varetages af en bestyrelse bestående efter behov af 5 

eller 3 medlemmer. Der skal mindst 2 medlemmer til at tegne foreningen, 

hvoraf den ene skal være formanden. Efter generalforsamlingen konstituerer 

bestyrelsen sig med formand og kasserer.  

 



 Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, idet 2 medlemmer er på valg ved den 

første ordinære generalforsamling, mens de resterende er på valg året efter. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter.  

 

§ 8.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved flerstemmighed. Til 

ændring af vedtægter kræves dog 2/3 flertal blandt de fremmødte på 

generalforsamlingen. Dette flertal skal tillige udgøre mere end halvdelen af 

samtlige medlemmer. Er mere end halvdelen ikke tilstede, og er der blandt 

de afgivne stemmer 2/3 flertal for ændringsforslaget, kan dette vedtages med 

2/3 flertal på den efterfølgende generalforsamling uden krav om, at 

halvdelen skal være tilstede. Hvert medlem har én stemme på 

generalforsamlingen. Foreninger repræsenteres af et bestyrelsesmedlem.  

  

 

§ 9.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Ekstraordinær 

generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 25 % af medlemmerne ønsker 

det. Dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes 

samtidig med dagsordenen.  

 

§ 10. Foreningen kan opløse sig selv efter de regler, som gælder for 

vedtægtsændringer. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse 

af evt. formue i overensstemmelse med formålsparagraffen.  

 

 

Således besluttet på stiftende generalforsamling torsdag, den 15.02.1990: 

 

 Peter Christensen, Carl Poulsen, Søren Therkilsen, Jens Birch Jensen og Bente 

Schjødt 

 

Med tilføjelser og ændringer besluttet på den ordinære generalforsamling, den 31. marts 

1992, 25. marts 1999, 30. marts 2006 og 29. marts 2012 

 

Jørgen Andersen, Niels Andersen, Jytte Nielsen, Lars Kjeldahl og Peter Larsen.     

 


