Vedtægter for "@kologisk Samsø".
§ 1. Navn,

Foreningens navn er "økologisk samsø".
§ 2. Hjemsted.

Foreningens hjemsted er Samsø.
§ 3. Formå|.

Formålet er at fremme økologi på Samsø vedi

.
.
.
.
.

at oplyse og informere om økologi
at understøtte den erhvervsdrivende Fond Samsøøkologisk
at fremme forbrug, afsætning og produktion af økologiske produkter
at fremme samarbejdet mellem landmand og forbruger og mellem Samsø og omverden
at fremme permakulturer/skovhaver, levefællesskaber og økologisk havebrug og i øvrigt
fremme interessegrupper, der arbejder ud fra bæredygtighed og økologi.

§ 4. Medlemmer.

Enkelt personer, der støtter foreningens formå1, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab
tegnes ved indbetaling af kontingent. Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen.
Virksomheder, foreninger m.v. kan optages som medlemmer på lige vilkår med enkelt personer,
og har således stemmeret og privilegier svarende til en enkelt person.
§ 5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes
inden udgangen af april måned. Generalforsamlingens varsles - med angivelse af dagsorden, tid og
sted vedlagt regnskab og budgetforslag- senest 1 md. før til de enkelte medlemmer og skal
desuden annonceres iSamsø Posten.
Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastlæggelse af kontingent
6. lndkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af

to kritiske folkevalgte revisorer samt ekstern revisor.

9. Eventuelt

til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden fremsendes til medlemmerne senest
Forslag

til generalforsamlingens beslutning

skal fremsendes

7

dage før generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig

stemmeflertal.
Der føres reJerat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten og
referenten. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når en fjerdedel af
medlemmerne kræver det. Ved enkelte punkter kan generalforsamlingen ønske referatet oplæ5t.
§ 6. Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen,
således at 4 ud af bestyrelsen vælges i ulige år - og 3 vælges i lige år. Efter de første år afgøres ved
lodtrækning hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
Der vælges 2 suppleanter, der indtrreder når et bestyrelsesmedlem får forfald, og har i så fald
stemmeret. suppleanterne er på valg hvert år. Suppleanter har møderet ved alle bestyrelses-

møder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Der etableres et sekretariat eller indgås en aftale om sekretariatsbetjening af bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og dermed sine arbejdsgange og form.
Bestyrelsen afholder kvartalsvise møder og ellers efter behov.
Bestyrelsen tegner foreningen udad

tilafto

medlemmer iforening, hvorafformanden er den ene.

Bestyrelsen er ansvarlig for at føre foreningens formål if. § 3, ud i livet.
Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsgrupper med angivelse afformålog ansvar.
Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde.
§ 7. Hæftelse.

For foreningens forpligtjgelser hæfter alene foreningens formue.
§ 8, Regnskab og

revision.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens årsregnskab skal udføres efter de
sædvanlige principper og revideres afto på generalforsamlingen folkevalgte kritiske revisorer.
Generalforsamlingen vælger derudover en registreret revisor for det kommende år_
§ 9. Vedtægtsændringer.

Eeslutninger om vedtægtsændringer træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for.
§ 10. Ophør.

Beslutning om foreningens ophør skal ske på 2 på hinanden {Olgende generalforsamlinger, hvor
al de fremmødte medlemmer stemmer for. Ved en eventuelt formue i foreningen skal denne
anvendes til økologiske formå1.
%

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 21. april 2015.
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