
 
 Vedtægter for  

Himmerlands Energi- og Miljøforening 
 

 
 

Navn og hjemsted. 
 
§ 1. Foreningens navn er Himmerlands Energi- og Miljøforening. Dets hjemsted er 

Himmerland.  
 
 
 Formål. 
 
§ 2. Foreningens formål er, at fremme omstillingen af energiforsyningen til 

vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der 
tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance. 

 
 Foreningens formål kan opnås ved bl.a.: 

- at yde uvildig bistand og henvise til rådgivning 
- at etablere arbejdsgrupper, der arbejder med energi- og miljøspørgsmål 
- at tage initiativ til og igangsætte lokale aktiviteter, der har indhold i 

forbindelse med foreningens formål. 
 
 

Medlemmer. 
 
§ 3. Foreningen er åben for alle. 

Medlemmer af foreningen er alle, der har betalt medlemskontingent for de t 
pågældende år. 
 
Hæftelse. 

 
§ 4. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 
 
 
 Generalforsamlingen. 
 
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun medlemmer har 

stemmeret på generalforsamlingen. 
 Et medlem kan stemme ved fuldmagt. En fuldmagthaver skal være medlem af 

foreningen og kan højst fremlægge 3 fuldmagter til en generalforsamling. 
 
§ 6. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år – senest 3 mdr. efter 

regnskabsårets ophør. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal bl.a. 
indeholde flg. punkter: 

 



1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Fastlæggelse af næste års kontingent 
9. Evt. 

 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor 

finder det hensigtsmæssigt. 
 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden fjorten dage, når det – til 

behandling af et bestemt emne – skriftligt forlanges af 10 medlemmer. 
 
§ 8. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på 

generalforsamlingen, såfremt vedkommende fremsætter skriftligt krav herom 
over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for 
generalforsamlingen. 

 
§ 9. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 
 Indkaldelsen skal angive, hvilke anliggender, der skal behandles på 

generalforsamlingen. 
 Generalforsamlingen kan ikke træffe afgørelse i sager, der ikke er på 

dagsordenen. 
Referat af beslutningerne på generalforsamlingen underskrives af dirigenten. 
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, dog 
kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 
 
Den daglige ledelse. 

 
§ 10. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Der vælges 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer 

og op til 2 suppleanter. Bestyrelsesvalget gælder for 2 år, således at der skiftevis 
vælges 2 og 3 medlemmer hvert år. Første gang er de 3 med fleste stemmer valgt 
for 2 år. 

 Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Ved valg af 2 suppleanter vælges den ene 
som første suppleant. 

 
§ 11. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Udtræder 

bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanter i den rækkefølge, de er valgt. 
 Kommer bestyrelsen under 3 medlemmer, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling inden 3 måneder. 
 
§ 12. Bestyrelsen skal påse, at foreningens vedtægter overholdes. 
 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen kontrolleres på tilfredsstillende måde. 

Bestyrelsen kan ansætte personale og uddele prokura 



 
§ 13. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. En ansat i foreningen kan ikke 

være bestyrelsesformand.  
 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt 

og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. 
 Et bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 
 Ethvert medlem af foreningen har ret til at være til stede og udtale sig ved 

bestyrelsens møder. 
 
 Referat af bestyrelsens beslutninger godkendes på et efterfølgende 

bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens 
beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. 

 
§ 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 

er til stede. 
 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemning om anliggender, hvor 

vedkommende er inhabil. 
 
§ 15. Foreningen forpligtes ved aftaler, som indgås af formanden sammen med et 

andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 
 
 Foreningens drift. 
 
§ 16. Foreningens driftsomkostninger dækkes gennem kontingent fra dets medlemmer 

samt fra myndigheder, fonde, institutioner og enkeltpersoner. Tilskud må ikke 
være betinget af fordringer, som ikke er i overensstemmelse med foreningens 
vedtægter og bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. 

 
 Revision.  
 
§ 17. Generalforsamlingen vælger en revisor. Til revisor må ikke vælges personer, der 

er ansat af foreningen, står i afhængighedsforhold til foreningen eller til dens 
bestyrelsesmedlemmer og daglige leder. 

 Revisor skal ved påtegning af foreningens årsregnskab bekræfte at revisor har 
revideret årsregnskabet. 

 
 Eksklusion af medlemmer. 
 
§ 18. Medlemmer, som i væsentligt omfang handler i modstrid med foreningens 

formål, kan ekskluderes af generalforsamlingen. 
 



 
 Foreningens ophør. 
 
§ 19. Foreningens ophør skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte på en 

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, 
eller foreningens ophør skal godkendes af to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 2 og højest 8 ugers mellemrum samt af mindst 
2/3 af de fremmødte medlemmer på hver generalforsamling. 

 Ved ophør bestemmer generalforsamlingen over foreningens eventuelle formue, 
dog således at denne skal tilfalde en eller flere organisationer, som ikke på 
kommercielt grundlag arbejder for foreningens formål. 

 
Således vedtaget på generalforsamlingen den  
 
2. marts 1995 og den 26. marts 2007  


