VEDTÆGTER
FOR

J.nr. 166156 - Thomas Grønkær

[Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.]
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1

NAVN OG HJEMSTED

1.1

Foreningens navn er [Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.].

1.2

Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

2

FORMÅL

2.1

Foreningens formål er at varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling
indenfor området bæredygtighed, herunder iværksætteri, ved bl.a. at virke for netværk og
ideudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v, samt at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed. Alt sammen inspireret af FN'’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

3

MEDLEMSKAB

3.1

Som medlemmer af foreningen kan optages sådanne virksomheder, institutioner, herunder offentlige institutioner og myndigheder, der har hjemsted i Herning Kommune og som beskæftiger sig med og derfor har interesse i det formål, som foreningen i medfør af sin formålsbestemmelse forfølger.

3.2

Al kommunikation med medlemmer sker på den e-mailadresse, som medlemmet har oplyst til
foreningen.

4

INDMELDELSE

4.1

Indmeldelse sker til foreningens bestyrelse med oplysning om navn, adresse og e-mailadresse.

5

UDMELDELSE

5.1

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse med 14 dages varsel til udgangen af en
måned. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles, idet dog indbetalt kontingent for året ikke refunderes.

6

KONTINGENT

6.1

Kontingent betales for et år ad gangen og kontingentperioden løber fra den 1. januar til 31.
december.

6.2

Kontingentets størrelse for det indeværende år fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling.

6.3

Det godkendte kontingent opkræves af bestyrelsen i forlængelse af generalforsamlingen med
en indbetalingsfrist på 14 dage fra opkrævningen.
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7

UDELUKKELSE OG EKSKLUSION

7.1

Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt
vedkommende er i restance med kontingentbetaling, handler i strid med vedtægterne, ikke
overholder gældende lovgivning, handler til skade for foreningen eller ikke lever op til de normer og standarder, foreningen forventer, foreningens medlemmer lever op til. Medlemmet har
krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Bestyrelsen skal begrunde sin afgørelse.

8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

8.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

8.2

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med maksimalt fire ugers og mindst to
ugers varsel ved e-mail til medlemmerne.

8.3

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest den 1. februar.

8.4

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt medlemmer af bestyrelsen,
har hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

8.5

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, jf.
dog pkt. 17 om opløsning.

9

DAGSORDEN

9.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1

Valg af dirigent og referent

2

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3

Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse

4

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse

5

Fastsættelse af kontingent for den indeværende kontingentperiode

6

Valg af bestyrelsen, jf. pkt. 12

7

Behandling af indkomne forslag

8

Valg af revisor

9

Eventuelt
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10

GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNING OG LEDELSE

10.1

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

10.2

Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

10.3

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed afgøres personvalg ved lodtrækning. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

10.4

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.

11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

11.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
når mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

11.2

Generalforsamlingen skal afholdes senest seks 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.

12

BESTYRELSEN

12.1

Bestyrelsen repræsenterer generelt foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan herudover nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

12.2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, jf. hertil
pkt. 12.3. Genvalg kan finde sted. Det ene medlem, som er udpeget af Byrådet blandt de to
medlemmer af Bæredygtighedsrådet, jf. pkt. 14.2, udpeges dog i en periode op til 4 år ift. byrådsperioden.

12.3

Ved valg af de 5 medlemmer gælder det, at 1 medlem, der udpeges som formand for Bæredygtighedsrådet, jf. pkt. 14.2, tillige udpeges som formand for bestyrelsen for Bæredygtighedscentret, 1 medlem, der udpeges som næstformand for Bæredygtighedscentret, skal være identisk
med det af Byrådet udpegede medlem, jf. pkt. 12.2, og 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet, jf. hertil pkt. 12.4. Det 5. medlem udpeges af bestyrelsen og skal udpeges blandt nationale – og om muligt internationale – ressourcer inden for den
bæredygtige dagsorden og de samfundsmæssige trends, og skal have erfaring med og bredt
netværk indenfor arbejdet med bæredygtig omstilling.
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12.4

For at sikre, at bestyrelsen sammensættes som beskrevet i pkt. 12.2 - 12.3, skal de kandidater,
som vælges blandt repræsentanter i Bæredygtighedsrådet, i god tid (senest 10 dage) før generalforsamlingen fremsende et kort CV, der beskriver deres faglige baggrund og erfaring, samt
hvilken medlemsvirksomhed mv., de repræsenterer. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen skal bestyrelsen indstille kandidater (der opfylder kriterierne i pkt. 12.2 - 12.3).
Også for de af bestyrelsen indstillede kandidater skal der foreligge et kort CV.

12.5

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens handlinger og beslutninger føres til referat.

12.6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

13

LEDELSE

13.1

Bestyrelsen udpeger en leder, der skal forestå den daglige ledelse af foreningen. Herudover kan
der blive knyttet administrativt personale til foreningen.

14

BÆREDYGTIGHEDSRÅD

14.1

Samtidig med stiftelsen af nærværende forening, bliver der nedsat et Bæredygtighedsråd,
hvorfra der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen for Bæredygtighedscentret, jf. pkt.
12.3. Bæredygtighedsrådet skal primært rådgive og sparre med bestyrelsen i Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.

14.2

Der henvises i øvrigt til særskilte retningslinjer for Bæredygtighedsrådet, herunder med hensyn
til udpegning af medlemmer.

15

REGNSKAB OG REGNSKABSÅR

15.1

Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler og god
regnskabsskik.

15.2

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
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16

TEGNING OG HÆFTELSE

16.1

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

16.2

Foreningens medlemmer hæfter alene for det beløb, der indskydes af det pågældende medlem.
Der påhviler således ikke foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

17

OPLØSNING

17.1

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages af en gyldig indkaldt generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtagelse af opløsning kan besluttes, hvis mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der
ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes
med samme stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til
stede.

17.2

Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning tilfalder enten Herning Kommune eller en
erhvervsfremmeaktør i Herning Kommune efter nærmere aftale.

18

VOLDGIFT

18.1

Stridigheder om anvendelsen af disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå
af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab
valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af
dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni
2005 om voldgift med senere ændringer.

Herning, den
Bestyrelsen:
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