Vedtægter for

Foreningen mod Kæmpevindmøller ved
St. Røttinge
Stiftet 6. februar 2014
(CVR-NR. 35503633)
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er ’Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge’.
Stk. 2: Hjemsted er St. Røttinge, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse mod kæmpevindmøller på land
ved St. Røttinge, herunder at:
a. Beskytte natur, miljø og mennesker mod kæmpevindmøllers påvirkninger.
b. Kæmpe mod opstilling af vindmøllerne.
c. Rådgive og oplyse om muligheder for erstatning fra det offentlige og vindmølle ejer,
herunder kunne tage kontakt til professionelle rådgivere på foreningens vegne.
d. Være talerør for medlemmerne ved kontakt til kommune, presse, landsforeningen, og
fremstå samlet og ensartet i alle henvendelser udadtil.
e. Til fælles formål, at ansøge, indsamle eller modtage midler til dækning af udgifter til
professionel assistance, og dermed holde repræsentanterne for foreningen økonomisk
skadesfri.
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§3 Indmelding
Stk. 1: Indmelding foretages hos kassereren. Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse
skal oplyses.
Stk. 2: Ved indmelding betales kontingent for det halvår hvor indmelding er sket. Kontingentet
fastsættes som et punkt under generalforsamlingen. §5. stk.3.
Stk. 3: Det er medlemmernes eget ansvar at oplyse kassereren om ændringer i navn, adresse,
telefonnummer og e-mail adresse.
Stk. 4: Ved indmeldelse accepteres foreningens vedtægter.
Stk. 5: Foreningen er åben for alle modstandere af kæmpevindmøller ved St. Røttinge, som vil
støtte foreningens formål.

§4 Eksklusion

Stk. 1: Hvis et medlem modarbejder foreningens formål, kan medlemmet ekskluderes af den
siddende bestyrelse. Begge parter kan forelægge eksklusionen ved førstkommende
generalforsamling som kan stadfæste eller omstøde bestyrelsens beslutning.
Stk. 2: Den ekskluderede kan ikke gøre økonomisk krav gældende mod foreningen.

§5 Kontingent
Stk. 1: Medlemmer betaler kontingent halvårligt. Kontingentet for 1. halvår skal være indbetalt 31.
december og for 2. halvår skal kontingent være indbetalt inden 30. juni.
Stk. 2: Såfremt et medlem ikke betaler til tiden, fremsendes én rykker. Hvis medlemmet stadig ikke
betaler, udmeldes medlemmet automatisk.
Stk. 3: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og skal indbetales på foreningens
bankkonto med angivelse af medlemsnummer, navn og adresse. Kontingent kan i nødstilfælde også
betales kontant til kassereren.
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§6 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen bliver afholdt årligt senest 1. marts. Indkaldelse vil foregå via e-mail
(post såfremt e-mail adresse ikke forefindes ved indmeldelse), senest 3 uger inden dato for
afholdelse.
Stk. 2: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 3: Beslutninger vedtages ved almindelig flertalsafstemning.
Stk. 4: Ved vedtægtsændringer forlanges dog 2/3 af stemmerne fra fremmødte medlemmer.
Stk. 5: En kontingent betaling har én stemme
Stk. 6: Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af stemmetæller. (Formanden)
2. Valg af dirigent. (Formanden)
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Fastsættelse af årligt kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand. Lige årstal.
8. Valg af kasserer. Ulige årstal.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 medlem i lige årstal og 2 medlemmer i ulige årstal)
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
11. Valg af revisor blandt medlemmerne.
12. Evt. (under dette punkt kan der ikke besluttes noget).
Stk. 7: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen. De indkomne forslag fordeles pr. e-mail (dog post såfremt e-mail adresse ikke
forefindes ved indmeldelse) til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 8: Til brug for afstemninger kan medlemmer som ikke møder op videregive deres fuldmagt
skriftligt.
Stk. 9: Stemmeret har kun de medlemmer som har indbetalt rettidigt.
Stk. 10: Stemmeret har kun de medlemmer som er medlem pr. 31/12, dog undtaget stiftelsesåret.
Stk. 11: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, med 1 uges
varsel.
Stk. 12: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden en måned, når mindst 33% af aktive
medlemmer skriftlig stiller krav herom.
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§7 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
a. Lige årstal vælges: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.
b. Ulige årstal vælges: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Dog undtaget stiftelsesåret, hvor kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer kun vælges for 1 år.
Stk. 2: Bestyrelsen kan omkonstituere sig ved frafald.
Stk. 3: Alle stemmeberettigede medlemmer kan stille op til bestyrelsen.
Stk. 4: Det er bestyrelsens ansvar at varetage foreningens interesser, at vedtægterne overholdes samt
at løse konflikter opstået undervejs.
Stk. 5: Det skal tilsigtes at der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder pr. år.
Stk. 6: Referat af bestyrelsesmøderne skal på forlangende forevises til foreningens medlemmer.
Stk. 7: Bestyrelsen kan udvælge personer / udvalg som varetager foreningens interesser.

§8 Hæftelse
Stk. 1: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi, med mindre der er
tale om retsstridig handling.

§9 Regnskab
Stk. 1: Regnskabet opgøres efter god regnskabsskik. Se punktet ’anvendt regnskabspraksis’ i
regnskabet.
Stk. 2; Regnskabsperioden følger kalenderåret.
Stk. 3: Regnskabet skal minimum opgøres 2 gange årligt:
- Pr. 30. juni til internt brug.
- Pr. 31. december til godkendelse på
generalforsamlingen.
Stk. 4: Er der sket væsentlige økonomiske påvirkninger siden regnskabs opgørelsen, skal dette
nævnes på generalforsamlingen.

4

Stk. 5: Bankkonto: Som bilag til regnskabet skal altid lægges årsopgørelse pr. 31. december og
udskrift af saldo pr. dato for generalforsamlingen.
Stk. 6: Revisor skal fremlægge sin bemærkning, som en del af regnskabet, som fremlægges til
godkendelse for generalforsamlingen.
Stk. 7: Bilag større end kr. 1.000 skal påtegnes af minimum 1 bestyrelsesmedlem ud over
kassereren.
Stk. 8: Formanden får mulighed for at logge på netbank og følge bevægelserne på foreningens
konto.
Stk. 9: Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.
§10 Opløsning
Stk. 1: Foreningen opløses ved vedtagelse af lokalplan, som ikke giver muligheder for opstilling af
kæmpevindmøller i omegnen af St. Røttinge.
Stk. 2: For at foreningen kan opløses skal der afholdes 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 3: Ved forslag om opløsning skal dette vedtages på den ordinære generalforsamling med 2/3
flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4: Der skal dernæst indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger
efter, med samme varsling som ordinær generalforsamling.
Stk. 5: Opløsning kan endeligt vedtages med ¾ af stemmerne fra de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 6: Forslaget til opløsning af Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge, skal
indeholde forslag til hvad en evt. formue ved opløsningen, skal bruges til.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, St. Røttinge, 6. februar 2014

Dirigent:
___________
Navn

_________________
Adresse
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Formand:
___________
Navn

_________________
Adresse

Kasserer:
_________
Navn

_________________
Adresse

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Navn

Adresse

Navn

Adresse

Navn

Adresse
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