DANSK FORENING FOR KLIMA- QG ENERGIRET

Vedtsegter
for
Dansk Forening for Klima- og Energiret

1.0

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Dansk Forening for Klima- og Energiret

1.2

Foreningen har hjemsted i K0benhavn.

2.0

Formal

2.1

Foreningen har til formal at fremme interessen for og kendskabet til klima- og
energiretlige og dermed beslœgtede spergsrnál og at bid rage til disse retsornrâders
udvikling. Foreningen kan samarbejde med foreninger, institutioner, organisationer,
virksomheder og andre inden for tilsvarende og andre retsornráder i bade Danmark og
ud landet.

3.0

Medlemskab

3.1

Bestyrelsen kan som medlemmer optage personer, som har faglig interesse for
foreningens formal samt offentlige og private institutioner, organisationer og
virksomheder, der opererer pa ornrâder, hvor klima- eller energiretlige eller dermed
besleegtedespergsrnál har betydning.

3.2

For medlemskab betales et árligt kontingent, hvis sterrelse fastseettes af
generalforsamlingen. Kontingentet for organisationer mv kan vzere hejere end for
personlige medlemmer. Udmeldelse sker med en máneds varsel til udgangen af et
kalenderár.

4.0

Generalforsamlingen

4.1

Ordinzer generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af juni maned, ferste gang
inden udgangen af maj maned 1986. Den ordineere generalforsamlings dagsorden skai
omfatte folgende punkter:

1

Valg af dirigent

2

Formandens ârsberetning

3

Fremleeggelseaf det reviderede regnskab til efterretning

4

Fastsœttelse af kontingent for det folgende kalenderâr

5

Valg af bestyrelsesmedlemmer

6

Valg af revisor

7

Eventuelt.

Forslag skai for at blive behandlet pa den ordineere generalforsamling

veere formanden i

heende i sa god tid, at emnet kan optages pa dagsordenen for generalforsamlingen.
4.2

Ekstraordlneer generalforsamling

afholdes pa bestyrelsens foranledning

eller efter skriftlig

anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige medlemmer.
4.3

Beslutninger pa en generalforsamling
vedtœgtsœndringer

trzeffes ved simpelt flertal med undtagelse af

og beslutning om foreningens oplesning, hvortil der kreeves, at

mindst 2/3 af de pa en generalforsamling
4.4

Hvert medlem - sâvel organisationer

fremmedte medlemmer stemmer derfor.

som personlige medlemmer - har een stemme.

Stemme kan afgives gennem skriftlig fuldmagt meddelt et and et af foreningens
med lem mer, men et med lem kan kun stemme for eet andet med lem.
4.5

Over forhandlingerne

pa generalforsamlingen

feres en protokol, der underskrives af

dirigenten.
5.0

Bestyrelsen

5.1

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse pa 4-8 medlemmer, som veelges pa den
ârlige generalforsamling

for 2 ar ad gangen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgár

hvert andet ar, forste gang ved lodtreekning. Genvalg er tilladt. Ved ledighed i árets leb
kan bestyrelsen supplere sig med et eller fiere medlemmer, der fungerer til neeste
ordlneere generalforsamling.
5.2

Bestyrelsen konstituerer

sig selv med formand og

neestforrnand og udpeger en sekretzer,

som kan veere medlem af bestyrelsen.
5.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nár mindst 3 med lem mer er til stede, herunder
formanden og/eller neestforrnanden. Beslutninger treeffes ved simpelt flertal.

6.0

Tegningsret

6.1

Foreningen tegnes af formanden alene eller i hans forfald af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening.

7 .O

Regnskabet

7.1

Regnskabsâret leber fra den 1. januar tilden 31. december.

8.0

Oplesning

8.1

I tilfeelde af, at foreningen

opleses, anvendes dens midler til lignende formal som de, der

er fastsat i §2. Beslutning herom trzeffes af den generalforsamling, som beslutter
foreningens oplesning.
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