VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN "REN ENERGIOPLYSNING"
§1
Foreningens navn er Ren Energioplysning (REO).
§2
Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.
§3
Foreningens formål er at arbejde for en saglig energidebat, der også skal omfatte atomkraft. REO har den opfattelse, at atomkraft i bredeste forstand er
særdeles forsvarlig både i forhold til økonomi, samfund og miljø.
§4
Som personlige medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, jf. § 3.
På samme vilkår kan virksomheder og institutioner optages som medlemmer i
REO. Virksomheden eller institutionen udpeger en repræsentant, der udgør
kontakten til REO.
§5
Medlemsskabet ophører ved skriftlig udmeldelse. Bestyrelsen kan ekskludere
et medlem, der er i restance med mere end 12 måneders kontingent eller i tilfælde af, at et medlem direkte modarbejder foreningens formål.

§6
Medlemskontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling gældende for
det efterfølgende kalenderår. Frivillige bidrag kan ydes, anonymt eller med
navns nævnelse.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 7 Generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.
7.2 Generalforsamlingen afholdes fysisk et sted fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen foranstalter mulighed for at deltage og afgive stemme online.
7.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen enten ved brev til hvert enkelt medlem, ved en meddelelse i foreningens blad eller ved email tilsendt
medlemmerne. Indkaldelse kan tillige ske ved offentliggørelse heraf på foreningens hjemmeside.
I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen indeholde forslagets væsentligste indhold.
7,4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
7.5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, og som
ikke er fremsat af bestyrelsen, skal være modtaget af formanden inden den 30.
januar.
Alle forslag, herunder indkomne forslag, skal fremgå af den endelige dagsorden, som lægges ud på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.6 Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 4 ugers
varsel, som anført i § 7.3, senest 2 uger efter, at bestyrelsen, revisor eller 15 %
af medlemmerne har forlangt det.
7.7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen, derunder de vedtagne beslutninger, føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Inden 2 uger efter
generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en
bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

§ 8 Udgået

§9
På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes
Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
§ 10
Hvis andet ikke fremgår af vedtægterne afgøres beslutningerne ved simpel
stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Et medlem kan - foruden sin egen stemme – afgive op til 5 stemmer i henhold
til skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten.
§ 11 Bestyrelse
11.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 5 - 10
medlemmer.
11.2 Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Medlemmerne
vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
11.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
11.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer
er repræsenteret.
11.5 Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Referat fra bestyrelsesmødet udsendes umiddelbart efter hvert møde. Og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 12
Bestyrelsen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et
andet bestyrelsesmedlem.
§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 14
Foreningens årsregnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
§ 15
Foreningens regnskab revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
§ 16
Beslutninger om ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages med 2/3
majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Forslag om
foreningens opløsning skal vedtages med samme majoritet, men på to af hinanden uafhængige generalforsamlinger, der afholdes med 3 måneders mellemrum.
Såfremt, der ved en opløsning er en egenkapital, tilfalder denne en forening,
der har et tilsvarende formål.
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Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22/8-2020.

