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Vedtægter for
Leverandørforeningen ENVO Biogas.
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Leverandørforeningen ENVO Biogas - LEB
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune og er stiftet 25. november 2014

§ 2. Formål
Stk. 1. a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse overfor ENVO.
b. Varetagelse af leverandørernes interesse i biomasse produktion og alle relevante forhold.
c. Herunder at foreningen kan medvirke til at sikre en erfaringsudveksling og deling af viden

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages interessenter af biomasse til ENVO. Som leverandør anses, ejer eller
forpagter af en ejendom eller et areal. Andre aktører der leverer eller aftager biomasse. Et selskab i form
af ApS, A/S eller I/S kan indtræde som et medlem med én stemme.
Indmeldelse sker automatisk ved indgåelse af aftale med ENVO. Ethvert medlem modtager ved
indmeldelse en kopi af foreningens gældende vedtægter.
Såfremt et medlem ophører som leverandør til ENVO udtræder medlemmet af foreningen uden at blive
refunderet et evt. indbetalt kontingent eller andel af foreningens formue.
Stk.2. Kontingentet og dettes størrelse samt betalingsterminer mv. fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen træffer afgørelse om vederlags niveau.
Stk. 3. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes handlinger strider mod
foreningens vedtægter eller andre gældende, offentlige bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig
grov måde har tilsidesat sine medlemspligter
I sager som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og
at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt
For at varetage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved
ændring af foreningens vedtægter
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt sit årskontingent.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand med virkning fra udgangen af året.
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Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud
for hvert regnskabsår senest 1. februar

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 3
ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne ved en skriftlig invitation samt i offentlig
medie. Den skriftlige invitation kan evt. udsendes sammen med leverandør information udsendt af
ENVO
Alle medlemmer har stemme og taleret
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, eller når der senest
ugedagen forinden er betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og selskaber skal være
repræsenteret ved en udpeget person som tegner selskabet. En lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af regnskab og budget
9. Valg af min. 3 - max.7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2
uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. februar
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der kan være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/prioriteringsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 5 uger efter, at anmodningen er
kommet til formandens kendskab.
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Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er sidestillet med en ordinær
indkaldelse.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formanden regnes med i bestyrelsessammensætningen af 3 - 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for to år af gangen, således at der hvert år vælges henholdsvis op til 3 i lige år og
op til 4 i ulige år. Efter første ordinær generalforsamling 2016 skal der vælges 7 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 3 uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og
blandt sine medlemmer vælger formand og næstformand. Bestyrelsen udpeger kasserer og sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab samt budget.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren eller en ekstern revisor, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer
Stk. 5. Bestyrelsen kan foranledige at kasserer arbejdet overgår til revisor efter deres valg.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformand i forening. Foreningen
hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget
fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
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§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver medlemmerne efter den opløsende
generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25.11 2014

Stiftelse af forening med ovenstående gældende vedtægter

Dato den 25-11-2014

Dirigentens underskrift

Stifter hermed en forening ved navn:
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Stk. 2. Bestyrelsen består indtil 1. ordinære generalforsamling der senest skal afholdes inden udgangen
af marts 2016 af følgende stiftere:
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