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Vedtægter  
 
§1 Foreningens navn   

Foreningens navn er: VedvarendeEnergi.  

 

§2 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Aarhus. Foreningen kan etablere kontorer i det øvrige Danmark og i andre lande. 

 

§3 Formål  

Foreningens formål er såvel lokalt, nationalt som globalt at arbejde aktivt for et bæredygtigt samfund baseret på 
100% vedvarende energi, hvor det folkelige engagement og initiativ tilgodeses, og de demokratiske principper 
fremmes. 

 

§4 Medlemmer  

Foreningen er landsdækkende, og foreningens medlemmer er alle, som virker for det i §3 nævnte formål og som 
tillige har betalt kontingent. Foreningen kan optage medlemmer fra andre lande.  

Tvivlsspørgsmål om optagelse af et medlem afgøres af bestyrelsen, eller den som denne bemyndiger hertil. 

Et medlem kan ekskluderes, hvis et flertal i bestyrelsen vurderer, at medlemmet handler imod foreningens interesser 
eller ikke arbejder inden for foreningens formål som beskrevet i §3.  

Et afvist eller ekskluderet medlem har ret til at få eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.   

 

§5 Kontingent  

Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.  

 

§6 Generalforsamling 

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 
1 gang om året i andet kvartal. Hertil indkaldes alle medlemmer.  

Alle kontingentbetalende, fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Indkaldelse med 
angivelse af tid og sted for generalforsamlingen bekendtgøres i foreningens tidsskrift senest 30 dage før 
generalforsamlingen afholdes. 

Regnskab samt dagsordenpunkterne skal kunne rekvireres senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Den ordinære dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent 
• Valg af referent 
• Beretning fra bestyrelsen 
• Aflæggelse af regnskab 
• Godkendelse af budget og overordnet planer for indeværende regnskabsår 
• Fastsættelse af kontingent 
• Behandling af indkomne forslag 
• Valg af bestyrelse. 
• Valg af formand 
• Valg af næstformand 
• Valg af suppleanter. 
• Valg af intern revisor. 
• Eventuelt   
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§7 Forslag til emner der skal behandles og besluttes på foreningens generalforsamling 

Forslag til emner, der skal behandles, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelsen af 
generalforsamlingen, så disse - efter anmodning - kan sendes ud samtidig med andre punkter til dagsordenen. 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling 

Mindst 1/6 af foreningens medlemmer eller 4 af foreningens valgte bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til 
ekstraordinært generalforsamling via foreningens tidsskrift eller en særlig intern udsendelse til samtlige medlemmer. 
I indkaldelsen angives tid, sted og dagsorden. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før 
afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.  

 

§9 Bestyrelsen  

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne, overfor hvilken den er ansvarlig. 
Bestyrelsen består af 7 personer, hvoraf de 5 vælges på generalforsamlingen, og 2 vælges blandt medarbejderne.  

De generalforsamlingsvalgte personer vælges for 2 år ad gangen, 2 i ulige år, 3 i lige år. Desuden vælges 2 
suppleanter for 1 år ad gangen. Ingen af de valgte på generalforsamlingen må være ansat i VedvarendeEnergi eller 
ansat på centre med rammeaftale med VedvarendeEnergi. 

Inden generalforsamling vælger medarbejderne 2 personer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Kandidater og 
stemmeberettigede er medlemmer, der har minimum 1 års anciennitet som funktionærlignende ansat i 
VedvarendeEnergi eller tilsvarende på ét af de centre, der har rammeaftale med VedvarendeEnergi. Et 
bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges af og blandt ansatte i VedvarendeEnergi og et bestyrelsesmedlem og en 
suppleant vælges af og blandt ansatte på de centre, der har rammeaftale med VedvarendeEnergi.  

Generalforsamlingen vælger formand og næstformand blandt de på generalforsamlingen valgte 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Tidspunkt og dagsorden for møderne, samt referater kan rekvireres ved 
henvendelse til sekretariatet. Ved ansøgning om del i foreningens midler skal der - udover en beskrivelse af 
aktiviteten opstilles et budget, og der skal aflægges regnskab og rapport over forløbet. Ved indgåelse af kontrakter, 
samt køb og salg af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan 
meddele prokura.  

 

§10 Hæftelse  

Foreningen hæfter kun med sin formue.  

 

§11 Vedtægtsændringer  

Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de stemmeberettigede deltagere på den 
ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringerne skal i deres fulde ordlyd bekendtgøres i dagsordenen.  

 

§12 Opløsning  

Foreningens opløsning kan kun ske efter beslutning i bestyrelsen og en derpå følgende generalforsamling, med 
mindst 5/6 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ved opløsning af foreningen bestemmer 
generalforsamlingen over foreningens eventuelle formue, dog således at denne skal tilfalde en eller flere 
organisationer, hvis formål er overensstemmende med eller ligger tæt op ad VedvarendeEnergis formål. 

 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 20. maj 2017 


