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Til generalforsamlingen maj 2017
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer

§ 2 Formål - nuværende tekst
Foreningens formål er at drive og udvikle Økologiens Have og derigennem udbrede kendskabet til økologi og
bæredygtig levevis til både voksne og børn, nationalt og globalt.
Økologiens Have skal være en involverende oplevelses- og informationshave og danne rammer for:
• Oplevelsesorienterede, aktiverende og involverende arrangementer og dagtilbud
• Praktiske demonstrationer, forsøg og afprøvninger
• Rådgivning og undervisning
• Samarbejde i ind - og udland med beslægtede projekter, foreninger m.fl.
Økologiens Have skal også være socialt bæredygtig, og det er målet, at den i stort omfang drives som socialøkonomisk
virksomhed.

Forslag
Foreningens formål er at drive og udvikle Økologiens Have og derigennem udbrede kendskabet til økologi og
bæredygtig levevis til både voksne og børn, nationalt og globalt. Foreningens formål er derudover at bidrage til social
bæredygtighed og at drive Økologiens Have som socialøkonomisk virksomhed.
Økologiens Have skal være en involverende oplevelses- og informationshave og danne rammer for:
• Oplevelsesorienterede, aktiverende og involverende arrangementer og dagtilbud
• Praktiske demonstrationer, forsøg og afprøvninger
• Rådgivning og undervisning
• Samarbejde i ind - og udland med beslægtede projekter, foreninger m.fl.
 Et rummeligt arbejdsfællesskab

Baggrund for forslaget. Et ønske om at tydeliggøre havens sociale virke overfor omverdenen
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§ 4 Generalforsamling – punkt 11. i dagsordenen, nuværende tekst
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Forslag
11. Valg af revisor.
Baggrund for forslaget: Haven har en autoriseret revisor til regnskaberne. Så der er ikke brug for en
suppleant.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§4 længere nede i teksten
”Årsregnskabet skal være tilgængeligt på internettet for foreningens medlemmer…..”
Forslag
”Årsregnskabet skal være tilgængeligt digitalt for foreningens medlemmer…”
Baggrund. Meningen i nuværende tekst er at regnskabet kun skal sendes til medlemmerne inden
generalforsamlingen. Men ”internettet” kan forveksles med hjemmesiden, som kan ses af alle.

§5 Bestyrelsen- nederst i teksten , nuværende tekst
”Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger. Referaterne skal underskrives af alle
bestyrelsesmedlemmer og hvis et medlem er uenig i en beslutning medtages dette i referatet”.
Forslag.
”Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger. Hvis et medlem er uenig i en beslutning medtages
dette i referatet”.
Baggrund: Underskrifterne er overflødige og tidskrævende. Bestyrelsesmedlemmer får referaterne på Email og godkender dem pr. E-mail

