Vedtægter for
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1:

Foreningens navn er: ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller”, herefter kaldet Landsforeningen.

Stk. 2:

Landsforeningens hjemsted er formandens adresse.
Landsforeningen er stiftet den 8. november 2009.

§ 2 Formål
Stk. 1:

Landsforeningens formål er:
a) at arbejde for ændret lovgivning og derved sikre berørte naboer til kæmpevindmøller mod urimelige gener fra kæmpevindmøller.
b) at påvise og oplyse om faktuelle gener som kæmpevindmøller udsætter naboer
for i form af støj, skyggekast, tab af ejendomsværdi, helbredsrisiko m.v.
c) at udarbejde, vedligeholde og formidle materiale og erfaringer, som kan være til
støtte for naboer til kæmpevindmøller.
d) at rådgive medlemmer i nærheden af kæmpevindmøller i deres bestræbelser på
at bevare deres tilværelse så uforstyrret af kæmpevindmøller som muligt.

Stk. 2:

Landsforeningen er tværpolitisk.

Stk. 3:

Landsforeningens aktiviteter skal altid overholde gældende lovgivning i Danmark.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1:

Som medlemmer kan optages borgere i Danmark som har lyst og vilje til at støtte
foreningens formål. Der er mulighed for at organisere sig i lokale grupper. Landsforeningen medlemmer skal være myndige.

Stk. 2:

Alle Landsforeningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 3:

Indmeldelse sker ved henvendelse til Landsforeningen på info@lntk.dk.

Stk. 4:

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, der træder i kraft ved førstkommende kontingentopkrævning.
Kontingentet gælder fra tilmeldingsdatoen og et år frem, kaldet medlemsår.
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Stk. 5:

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til info@lntk.dk med virkning fra det
pågældende medlemsårs udgang, hvori meddelelse om udmeldelse er givet. Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af Landsforeningen.

Stk. 6:

Ved begrundet formodning om modstridende interesser, kan et medlem udelukkes.

Stk. 7:

Medlemmer der ekskluderes, har ret til at få afgørelsen indanket for generalforsamlingen, dog ikke med opsættende virkning.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1:

Generalforsamlingen er Landsforeningens højeste myndighed.

Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal og indkaldes med
mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen annonceres på www.lntk.dk og ved e-mail til medlemmerne.

Stk. 3:

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, er alle Landsforeningens
medlemmer, der forinden har betalt kontingent og som er opført på medlemslisten.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
a) Valg af to stemmetællere.
b) Valg af dirigent og referent.
c) Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
d) Regnskabet fremlægges til godkendelse.
e) Behandling af indkomne forslag.
f)

Fastsættelse af kontingent.

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.
h) Valg af kasserer.
i)

Valg af revisor og revisorsuppleant.

j)

Eventuelt.

Stk. 5:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6:

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 7:

Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens
opgave er at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med
vedtægter m.m.

Stk. 8:

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én
mødedeltager.
Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages
altid skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 9:

Bestyrelses- og revisorvalg gælder for 2 år ad gangen.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 10: Det tilstræbes af kontinuitetsgrunde at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer det ene år
og 2 det følgende år eller en lignende konstellation ved en reduceret bestyrelse.
Stk. 11: Foreningens kasserer vælges af bestyrelsen.
Stk. 12: Efter en generalforsamling udarbejdes et referat, der gøres medlemmerne bekendt
senest 3 uger efter generalforsamlingen. Referatet er godkendt, hvis bestyrelsen
ikke modtager skriftlig indsigelse senest 4 uger efter generalforsamlingen.
Referatet skal altid oplyse den øjeblikkelige sammensætning af bestyrelsen, inkl.
fordelingen af tillidsposter.
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§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder
det nødvendigt eller når mindst 1/3 af Landsforeningens medlemmer kollektivt
fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen
er kommet til formandens/bestyrelsens kendskab.

Stk. 2:

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Indkaldelsen annonceres på www.lntk.dk og ved e-mail til medlemmerne.

§ 6 Landsforeningens ledelse
Stk. 1:

Landsforeningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 3 - 5 medlemmer
inklusiv formanden.

Stk. 2:

Bestyrelsen leder Landsforeningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3:

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, samt øvrige tillidshverv bestyrelsen måtte finde nødvendige.
Alle tillidsposter gælder som udgangspunkt frem til næste generalforsamling.

Stk. 4:

Som udgangspunkt er det formanden – og i dennes fravær næstformanden – der
indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af
dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt.
Hvis mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder formanden – eller i dennes fravær næstformanden - om et bestyrelsesmøde, skal mødet afholdes senest 2 uger
efter.

Stk. 5:

Der afholdes det antal bestyrelsesmøder om året, som bestyrelsen finder nødvendigt, og der skal foreligge bestyrelsesgodkendte referater.

Stk. 6:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Er der kun valgt 3 bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 7:

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed afgør formanden - og i dennes fravær næstformanden - udfaldet af en afstemning i bestyrelsen.

Stk. 8:

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Det er ikke et krav, at
deltagere i udvalg og arbejdsgrupper er medlem af bestyrelsen. Ligeledes kan bestyrelsen selv bestemme fordelingen af alle opgaver og praktisk arbejde. Bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt og ulønnet og i det omfang, som de har kompetencerne og tiden dertil.

Stk. 9:

Landsforeningen vil primært arbejde med elektroniske kommunikationsmidler,
hvorfor det pålægges bestyrelsen at vedligeholde en hjemmeside.

Stk. 10: Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes såfremt medlemmet vurderes at have en
skadelig virkning for bestyrelsens arbejde eller foreningens virke.
Begrundet forslag til eksklusion skal være fremsat i en dagsorden sendt med brev /
mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer med mindst 7 dages varsel.
For at eksklusion kan finde sted, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemme for
en eksklusion af medlemmet.
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§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1:

Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2:

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.

Stk. 3:

Landsforeningens regnskab føres af kassereren. Foreningens medlemsregister føres
af bestyrelsen eller af en af bestyrelsen valgt person.

Stk. 4:

Alle udgifter skal godkendes af formand eller næstformand. Bilag skal enten være
forsynet med formandens eller næstformandens signatur eller være vedhæftet en
mailbekræftelse fra formanden eller næstformanden, hvoraf det fremgår at udgiften
er godkendt.

Stk. 4b: Kassereren har råderet over foreningens økonomiske midler igennem Netbank
og/eller betalingskort, så længe §7 stk. 4 overholdes internt.
Stk. 5:

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1:

Landsforeningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens fravær er næstformanden stedfortræder. Landsforeningen kan ikke optage lån.

Stk. 2:

Der påhviler ikke Landsforeningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Landsforeningen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Landsforeningen til enhver
tid tilhørende formue.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1:

Nærværende vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på den
ordinære generalforsamling.

Stk. 2:

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1:

Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2:

Ved opløsning doneres foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings
nærmere bestemmelser.
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