V E D T Æ G T E R for
FORENINGEN ÆRØ ENERGI OG MILJØKONTOR

§1
Foreningens navn er "Foreningen Ærø Energi- og Miljøkontor".
Dens hjemsted er Ærø.

§2
Foreningens formål er på Ærø, i det sydfynske ø-område og for Sammenslutningen af Danske
Småøer at virke til fremme af vedvarende energi og at arbejde med miljøspørgsmål med
henblik på bæredygtige løsninger.
Foreningen arbejder med vejlednings- og oplysningsarbejde uafhængigt af partipolitiske og
privatøkonomiske interesser.

§3
Som medlem kan optages enhver, som støtter foreningens formål.
Stemmeret på generalforsamlingen opnås efter 10 måneders medlemskab; stifterne har dog
stemmeret fra stiftelsen.
Eksklusion af. medlemmer kan kun ske på en generalforsamling med eksklusionen på
dagsordenen og kun med en majoritet af stemmer på mindst 2/3.

§4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes af formanden med
mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal ledsages af dagsorden samt ordlyden af forslag
fra bestyrelsen, der skal behandles.
Generalforsamlingen kan indkaldes efter formandens ønske. Efter ønske fra to bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1/5 af foreningens medlemmer i forening skal formanden indkalde
generalforsamlingen til sammentræde inden 4 uger.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§5
Hvert år i 2. kvartal afholdes ordinær generalforsamling med følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Formandsberetning.
Regnskabsaflæggelse og budgetvedtagelse.
Kontingentfastsættelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Eventuelt.

Ad 5. Forslag skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest l uge inden generalforsamling. Forslag om vedtægtsændringer kan kun besluttes med majoritet af
stemmer på 2/3.
Ad 6. Der vælges for l år ad gangen:
1. 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
2. l revisor
3. mindst 1 repræsentant til de eksterne forsamlinger, foreningen måtte være
repræsenteret i.

§6
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, og en kasserer, der er ansvarlig for foreningens
regnskab og fører dens medlemsprotokol. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med
næstformand. Regnskabet følger kalenderåret.
Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalg.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er mødt. Bestyrelsen fører
protokol over beslutninger.
Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af to medlemmer af forretningsudvalget.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§7
Intet medlem af foreningen eller dens bestyrelse hæfter økonomisk for foreningens
forpligtelser.
§8
Foreningens løbende arbejde varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at antage
lønnet hjælp og påtage sig andre økonomiske forpligtelser til fremme af foreningens formål.
Der kan fastsættes honorarer for mere omfattende ydelser leveret af foreningen.

§9
Opstår der efter afskrivninger og henlæggelser egentligt overskud i foreningen, skal det
anvendes efter foreningens formål. Det kan på intet tidspunkt - heller ikke ved nedlæggelse af
foreningen - udbetales til medlemmerne.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage løn eller honorar fra foreningen.

§ 10
Foreningen kan nedlægges, når 2/3 af medlemmerne stemmer derfor på en generalforsamling
eller 2/3 af de fremmødte på to generalforsamling er med mindst 2 og højst 6 ugers
mellemrum.
Den sidste generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af eventuelle midler efter
formålet.

Foreningen stiftedes i Ærøskøbing den 20. februar 1986.
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen 15/6 2006.

