
UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR 
Støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt” 

 
 
1. Foreningens navn og adresse:  
Foreningens navn er støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”, beliggende i Vestsjælland, Syd 
for Kalundborg. 
Foreningens adresse er formandens.  
  
2. Foreningens formål:  
Foreningens formål er at friholde Jammerland Bugt for havvindmøller.  
Foreningens formål søges bl.a. opnået via afholdelse af møder, via informationsvirksomhed og via 
nedsættelse af arbejdsgrupper.  
Foreningen er partipolitisk neutral.  
  
3. Medlemskab:  
Enhver person, virksomhed og forening, der kan gå ind for punkt 2 vil kunne optages som medlem 
af foreningen under forudsætning af, at medlemskabet kan godkendes af bestyrelsen.  
  
4. Kontingent:  
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.  
  
5. Bestyrelsen:  
Foreningens arbejde ledes af en for et år ad gangen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges 
på en generalforsamling, ligesom der vælges 2 suppleanter.  
  
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 
sekretær og kasserer, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  
  
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives.  
  
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer inkl. formanden eller 
næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens – i dennes fravær 
næstformandens – stemme udslagsgivende.  
  
Sekretæren fører protokollen over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen 
underskrives af bestyrelsen.  
 
6. Regnskab og revision:  
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.  
Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 30. juni 2016  
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af generalforsamlingen 
for ét år ad gangen valgte revisor.  
  



7. Afholdelse af generalforsamling:  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned.  
  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller det 
skriftligt kræves af mindst 10 % af medlemmerne.  
  
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages forudgående varsel via email til hvert enkelt 
medlem. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed 
inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.  
  
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:  
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
6. Valg af revisor og revisorsuppleant  
7. Fastsættelse af kontingent  
8. Eventuelt  
  
Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. august og alle indkomne forslag skal vedhæftes – eller beskrives i indkaldelsen  
  
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde eller afgivelse af 
skriftlig fuldmagt.  
  
Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed undtaget dog ved ændringer af 
vedtægter og opløsning af foreningen.  
  
Der tilkommer hvert medlem én stemme uanset om medlemmet er en privatperson, forening eller 
virksomhed.  
 
8. Vedtægtsændringer:  
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.  
  
9. Opløsning af foreningen:  
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer.  
  
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 dage 
efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de 
tilstedeværende stemmer.  
  
Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning tilfalde velgørende formål efter 
generalforsamlingens beslutning.  
  



10. Tegning – hæftelse:  
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller næstformanden.  
  
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  
 
  
Under henvisning til vedtægternes § 4 besluttedes det enstemmigt, at kontingentet for det første 
regnskabsår andrager kr. XXX,00 for enkeltpersoner og kr. Y.YYY,00 for virksomheder og 
foreninger.  
 
Under henvisning til vedtægternes § 5 valgtes som medlemmer af foreningens første bestyrelse:  
 
Formand: 
Næstformand: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Menig medlem: 
 
Suppleant: 
Suppleant: 
 
 
 


