DEN DANSKE ENERGIRETSFORENING
Vedtægter
for
Den danske Energiretsforening

1.0
1.1
1.2

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Den danske Energiretsforening.
Foreningen har hjemsted i København.

2.0
2.1

Formål
Foreningens har til formål ved foredrag, diskussioner, publikationsvirksomhed mv at
fremme interessen for og kendskabet til energiretlige og dermed beslægtede spørgsmål og
at bidrage til dette retsområdes udvikling. Foreningen kan søge samarbejde med tilsvarende
organisationer i udlandet.

3.0
3.1

Medlemskab
Bestyrelsen kan som medlemmer optage dels personer, som har faglig interesse for
foreningens formål, dels offentlige og private institutioner, organisationer og selskaber,
inden for hvis virksomhed energiretlige eller dermed beslægtede spørgsmål har betydning.

3.2

For medlemskab betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingentet for organisationer mv kan være højere end for
personlige medlemmer. Udmeldelse sker med en måneds varsel til udgangen af et
kalenderår.

4.0
4.1

Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned, første gang
inden udgangen af maj måned 1986. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal
omfatte følgende punkter:
1
2
3
4
5
6
7

Valg af dirigent
Formandens årsberetning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til efterretning
Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt.
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Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden i
hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
4.2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig
anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige medlemmer.

4.3

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, hvortil der kræves, at mindst
2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer derfor.

4.4

Hvert medlem - såvel organisationer som personlige medlemmer - har een stemme.
Stemme kan afgives gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens
medlemmer, men et medlem kan kun stemme for eet andet medlem.

4.5

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.

5.0
5.1

Bestyrelsen
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, som vælges på den
årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår
hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Genvalg er tilladt. Ved ledighed i årets løb kan
bestyrelsen supplere sig med et eller flere medlemmer, der fungerer til næste ordinære
generalforsamling.

5.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og udpeger en sekretær,
som kan være medlem af bestyrelsen.

5.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden
og/eller næstformanden.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

6.0
6.1

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

7.0
7.1

Regnskabet
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.
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8.0
8.1

Opløsning
I tilfælde af, at foreningen opløses, anvendes dens midler til lignende formål som de, der er
fastsat i §2. Beslutning herom træffes af den generalforsamling, som beslutter foreningens
opløsning.

I bestyrelsen:
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