J. nr. 12-201204

Vedtægter for
”Foreningen for Grundvandsbeskyttelse”.

§ 1:
1.1

Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Foreningen for Grundvandsbeskyttelse”.

1.2

Foreningens hjemsted: i Skanderborg Kommune.

§ 2:
2.1

Formål:
Foreningens formål er at arbejde for en bæredygtig og sagligt og juridisk korrekt regulering af
beskyttelsen af grundvandet i Danmark.

2.2

Foreningen varetager medlemmernes interesser som grundejere over for offentligheden såvel som over
for myndigheder af enhver art og på ethvert niveau.

2.3

Når det skønnes formålstjenligt, kan foreningen varetage sit formål gennem førelse af klage- og
retssager på vegne af foreningen som sådan eller som mandatar for et eller flere medlemmer.
Foreningen kan i den forbindelse optræde som grupperepræsentant i forbindelse med gruppesøgsmål.

§ 3:
3.1

Medlemmer:
Som medlemmer kan optages enhver privat dansk grundejer, som ejer, lejer eller forpagter
grundarealer, som er eller kan blive pålagt restriktioner af hensyn til grundvandet. Der kan også optages
interessemedlemmer som f.eks. vandværker, som støtter foreningens sag.

§ 4:
4.1

Hæftelse:
Foreningen hæfter alene med sin til enhver tid værende formue og intet medlem kan uden sit
udtrykkelige samtykke pålægges at hæfte for dens forpligtelser.

§ 5:
5.1

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2

Ordinær afholdes hvert år inden udgangen af april måned og er åben for alle foreningens medlemmer
på et af bestyrelsen fra gang til gang fastsat sted i Danmark.

5.3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 %
af foreningen medlemmer fremsætter ønske herom.

5.4

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse med angivelse af
generalforsamlingens dagsorden og en kort beskrivelse af de forslag fra bestyrelsen eller medlemmer,

som skal behandles på generalforsamlingen. Indkaldelse sker samtidig til alle foreningens medlemmer
via e-mail og Facebook.
5.4

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges/genvælges 1 pr. år) og suppleanter (der vælges 1 pr. år og
man er valgt for 2 år)
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
5.5

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer samt
beslutning om foreningens ophør vedtages med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på
generalforsamlingen.

5.6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ingen kan
afgive mere end én stemme. Der kan stemmes med fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. medlem.

5.7

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før afholdelse af mødet.
Kun skriftlige forslag, som er kommet rettidigt, kan vedtages på generalforsamlingen.

5.8

Afstemning sker som udgangspunkt ved håndsoprækning. Der kan begæres skriftlig afstemning, blot et
medlem begærer det.

5.9

Kun medlemmer, som inden generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent for det, hvor
generalforsamlingen afholdes, har adgang og stemmeret.

§ 6:
6.1

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og
kasserer. Konstitueringen sker senest 3 uger efter generalforsamlingen. Den afgående formand
indkalder bestyrelse til det konstituerende møde, som skal afholdes senest 3 uger efter
generalforsamlingen.

6.2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og holder møder efter behov.

6.3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.4

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøderne. Referatet tilsendes alle bestyrelsens medlemmer pr.
e-mail senest en uge efter bestyrelsesmødets afholdelse. Såfremt et medlem har indsigelser mod
referatet skal disse meddeles formanden senest en uge efter at referatet er udsendt.

6.5

Bestyrelsen kan invitere lodsejere, interessegrupper, eksperter og suppleanter til at overvære
bestyrelsesmøder, dog uden disse har stemmeret.

§ 7:
7.1

Elektroniske generalforsamlinger og bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen kan bestemme, at en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes elektronisk, uden
adgang til fysisk fremmøde.

7.2

For elektroniske generalforsamlinger gælder reglerne i § 5.4 – 5.7 samt 5.9, men ikke § 5.8 idet alle
afstemninger sker skriftligt.

7.3

Ved indkaldelse af en elektronisk generalforsamling skal bestyrelsen indkaldelsen oplyse, hvilket
elektronisk medium der anvendes samt hvordan det anvendes.

7.4

Bestyrelsen drager omsorg for, at den elektroniske generalforsamling gennemføres på betryggende
måde, herunder at stemmeafgivelse og stemmeoptælling registreres så det er muligt at konstatere,
hvilke medlemmer der deltager i generalforsamlingen, hvor mange stemmer der er afgivet i enhver af
de gennemførte afstemninger samt afstemningsresultatet. Det må ikke registreres, hvordan de enkelte
deltagere har stemt.

7.5

Antallet af stemmeberettigede deltagere, antallet af afgivne stemmer og afstemningernes resultat
kontrolleres og verificeres af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor.

7.6

Formanden kan bestemme, at et bestyrelsesmøde skal afholdes elektronisk. Ved sådanne møder finder
§ 7.1 – 7.4 tilsvarende anvendelse, med de fornødne modifikationer.

§ 8:
8.1

Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden.

§ 9:
9.1

Regnskab og regnskabsår:
Bestyrelsen udarbejder én gang årligt et regnskab med alle indtægter og udgifter, og fører medlemsliste
og restanceliste.

9.2

Regnskabsåret er kalenderåret.

9.3

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

9.4

Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamling have revideret regnskab for det foregående
regnskabsår klargjort.

§ 10: Opløsning:
10.1 Generalforsamlingen kan opløse foreningen, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Er
ikke mindst 2/3 af medlemmerne mødt eller repræsenteret (jf. § 5.6) på generalforsamlingen, men
forslaget har vundet tilslutning fra mindst 2/3 af de mødte eller repræsenterede, kan opløsningen
vedtages med almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 3
uger.
10.2 Ved opløsning af foreningen kan bestyrelsen donere foreningens formue til en forening der vil fremme
grundejeres rammevilkår.

Skanderborg, d. 17 /2 - 2022
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Fm. Ulrik Lunder

\fm. Jens Peter Rasmussen

Kasserer Steen Rasmussen

