Foreningen Økologiens Have
Vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Økologiens Have".
Foreningen har hjemsted i Odder Kommune.

§ 2 Formål
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.
Økologiens Have skal til enhver tid være uafhængig af religiøse og partipolitiske bevægelser og interesser.

§ 3 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person, som støtter foreningens formål. Virksomheder,
foreninger og organisationer kan tilknyttes foreningen som kollektive medlemmer.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Ved generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Et kollektivt medlem råder kun over én stemme.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Godkendelse af revideret årsregnskab
Fastsættelse af medlemskontingenter
Indkomne forslag
Valg af formand eller af kassér og næstformand*
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.
*På lige årstal vælges formand. På ulige årstal vælges næstformand og kassér.

1

Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på hjemmesiden for Økologiens Have 1 måned før afholdelse og
skal indkaldes skriftligt (dvs. per E-mail eller brev) til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen
orienteres om fristen for indsendelse af forslag.
Årsregnskab skal være tilgængeligt på internettet for foreningens medlemmer senest 8 dage før den ordinære
generalforsamling.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde per E-mail eller brev senest 8 dage før
generalforsamlingen, og de indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden for Økologiens Have mindst 5 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan optage yderligere punkter på dagsordenen.
Forslagene kan vedtages ved simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, skal
der foretages skriftlig afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst 5 % af medlemmerne fremsætter skriftlig (dvs. per E-mail eller brev) begrundet anmodning om det over for
formand og den øvrige bestyrelse. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet formand og den øvrige bestyrelse til kendskab. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling sker ved E-mail/brev til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
Dirigenten og formanden godkender referatet fra generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelsen
Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse på mindst 5 personer og maksimum 7 personer.
På lige årstal vælges formand. På ulige årstal vælges næstformand og kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på
valg hvert andet år. I øvrigt vælges der hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter. Hvis formand, næstformand
eller kassér fratræder i perioden mellem to generalforsamlingerne, beslutter bestyrelsen hvilket andet
bestyrelsesmedlem, der skal varetage den ledige post indtil generalforsamling.
Genvalg er muligt for alle i bestyrelsen samt for suppleanter.
Suppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen vælger selv en sekretær blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden.
En sekretær kan ekstraordinært være en uden for bestyrelsen. En sådan ekstern sekretær har ingen stemmeret i
bestyrelsen.
Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende og ikke aktiv gennem en længere periode indtræder i stedet
i bestyrelsen den suppleant, som fik flest stemmer ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme – og i
dennes fravær næstformandens stemme – afgørende.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
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.
Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.
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Bestyrelsen kan etablere samarbejder og nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.

§ 6 Tegningsret
Foreningen tegnes af formand og kassér i forening. Eller af to bestyrelsesmedlemmer sammen med formand eller
kasserer. Hvis begge er fraværende, tegnes foreningen af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§8 Hæftelse
Alene foreningen hæfter med de midler, den har til rådighed. Hvilket betyder, at foreningens enkelte medlemmer,
herunder bestyrelsen,
- ikke hæfter personligt for foreningens forpligtelser
- ikke har nogen økonomiske forpligtelser udover kontingent-forpligtelsen
- ikke har krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art.

§ 9 Vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægter skal godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt de
fremmødte. Hvis der ikke opnås 2/3 majoritet, kan der – såfremt der mindst er simpelt flertal for ændringsforslagene
– indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslagene kan vedtages med simpelt flertal.

§ 10 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål. Eksklusion kræver 2/3 majoritet i
bestyrelsen.

§ 11 Opløsning
Opløsning af foreningen kræver en beslutning af et flertal i bestyrelsen samt en efterfølgende godkendelse på en
generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte.
Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue et formål, der efter generalforsamlingens
vurdering er med til at fremme økologi og bæredygtig levevis.

---000000000---

Underskrives af:

____________________________

____________________________

Dirigent , dato:

Formand, dato:
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