Bilag til punkt 4 på den ordinære generalforsamling i Byen for borgerne –
STOP Lynetteholm! den 2. juni 2022.
De gældende vedtægter ligger på hjemmesiden under punktet ”generalforsamling”.

Forslag til nye vedtægter for Byen for borgerne – STOP Lynetteholm!
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Byen for Borgerne. Foreningens binavn er STOP Lynetteholm!
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningen er landsdækkende.

§2 Formål
Foreningen arbejder for
•
•
•

et bæredygtigt København i en grøn Hovedstadsregion for vores egen og de næste generationer.
demokrati og borgerinddragelse i planlægningen af vores, byens og regionens fremtid.
et åbent og forpligtende samarbejde med Sverige og lande i Østersøregionen om klima og havmiljøet og
bevarelse og genopretning af Øresund, Køge Bugt og Østersøens som vores fælles historiske arv og
naturressource.

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som faciliterer, støtter, og udfører aktiviteter, der bidrager
til foreningens formål som det er defineret i § 2 stk. 1.

§3 Medlemskreds
Som medlem af foreningen optages enhver person eller forening, organisation mv., som vil arbejde for
foreningens formål.
Stk. 2. Kollektive medlemmer skal godkendes af bestyrelsen, før de kan være medlemmer.
Stk. 3. Medlemskabet er først gyldigt, når det af generalforsamlingen vedtagne kontingentet for det
indeværende kalenderår er betalt. Indmeldelse sker ved elektronisk kommunikation på hjemmesiden.

Stk. 4. Medlemskab kan bringes til ophør i overensstemmelse med §3 stk. 5, hvis et medlem
modarbejder foreningens formål. En sådan udelukkelse kan medlemmet anke og få behandlet på
den næste ordinære generalforsamling. En anke har ikke opsættende virkning.
Det er udelukkende det ekskluderede medlem, som kan bringe udelukkelsen op på en
generalforsamling.
Stk. 5. Medlemmer kan udelukkes fra foreningen, hvis dette besluttes af mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer.
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§4 Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Datoen for den ordinære generalforsamling oplyses med mindst fire ugers varsel ved elektronisk
kommunikation til foreningens medlemmer.
Stk. 3. Hvis generalforsamlingen eller bestyrelsen beslutter det, kan der afholdes digitale
generalforsamlinger.
Stk. 4 Alle medlemmer, som ikke er i restance, har adgang til at deltage i, tage ordet og til at stemme på
generalforsamlingen.
Alle medlemmer inkl. kollektive medlemmer har én stemme.
Stk. 5. Revisor samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet
på generalforsamlingen.
Stk. 6 Et medlem kan given anden mødeberettiget fuldmagt til at møde og stemme for sig. Enhver
mødeberettiget kan højst afgive to stemmer i henhold til fuldmagt.
Fuldmagten skal være underskrevet, og den er kun gældende for den angivne generalforsamling.
Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling udsendes med fire ugers varsel, og den skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant
10. Eventuelt

2
Hjemmeside: Byenforborgerne.dk * CVR-nummer: 42 07 90 30 * Mobilepay: 76 73 71 * Reg.nr. 8401 konto nr. 5439346

Stk. 8. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller det er
meddelt medlemmerne via E-mail og på foreningens hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen.
Stk. 9. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er
lovligt indkaldt, leder generalforsamlingen og afgør alle de spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
Stk. 10. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået
flere end det antal, der skal vælges, foretages der, hvis en af de fremmødte begærer det, skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som
nævnt i §9 stk. 1 og §10 stk. 1.
Stk. 11. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse med mindst 3 og op til 9 medlemmer.
Bestyrelsen består af et ulige antal, hvor den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år,
således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
Derudover vælges to suppleanter, hvor den ene vælges i lige år og den anden i ulige år.
Stk. 12. Udtræder et medlem af bestyrelsen, så indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems
valgperiode. Det samme gælder, hvis der sker nyvalg inden en valgperiode udløber.
Suppleanter kan indsuppleres bestyrelsen i valgperioden for en periode på mindst fire uger, såfremt et
medlem af bestyrelsen tager orlov.
Stk. 13. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan ikke vælges medlemmer, som ikke har betalt
kontingent for det indeværende år.
Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person for hvert kollektive medlemskab.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 14. Ved personvalg kan det kræves af enhver deltager i generalforsamlingen, at der afsættes tid inden
afstemningen til, at de opstillede kandidater kan begrunde deres kandidatur.
Ved personvalg skal der afsættes tid inden afstemningen til, at generalforsamlingens medlemmer kan
stille spørgsmål til de opstillede kandidater med henblik på at sikre et informeret beslutningsgrundlag for
generalforsamlingens deltagere.

Stk. 15. Der skrives referat af de beslutninger, som er truffet på generalforsamlingen. Dirigenten og
bestyrelsen skriver under på, at referatet er retvisende.
Senest fire uger efter generalforsamlingen lægges referatet på foreningens hjemmeside.
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§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, mindst halvdelen af bestyrelsens
medlemmer, mindst 25 medlemmer eller revisor forlanger det med angivelse af dagsorden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, anmodningen er kommet til
formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er ved normale omstændigheder to uger.
Ved særligt presserende omstændigheder kan indkaldelsesfristen forkortes til syv dage. Hvad der kvalificeres
som særligt presserende afgøres af mindst halvdelen af bestyrelsen før indkaldelsen.

§6 Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens forretningsorden offentliggøres på
foreningens hjemmeside.
Suppleanter, revisor og inviterede gæster har adgang til bestyrelsesmøderne. Disse har taleret, men ikke
stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer, når bestyrelsen
finder, at det er nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen eller revisor anmoder om det.
Møderne kan holdes digitalt.
Stk. 5. Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
til stede.
På mødet træffes beslutningerne ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed i afstemninger er
formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Der skrives beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af de på mødet
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne, inden det offentliggøres.
Lukkende punkter og personsager refereres ikke.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. For foreningens regnskab indestår bestyrelsen.
Modtager foreningen støtte til særlige projekter er mindst to bestyrelsesmedlemmer ansvarlige for at
aflægge et særskilt regnskab overfor bestyrelsen.
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Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer.
Stk. 5. Foreningen kan opkræve kontingent fra medlemmerne.
Stk. 6. Kontingentet for individuelt og kollektivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet gælder fra den generalforsamling, hvor det er fastsat.
Bestyrelsen kan forestå indsamlinger m.v. til foreningens arbejde.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et andet bestyrelsesmedlem i forening.
Ved projektstøtte tegnes foreningen af de projektansvarlige.
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for forslaget, og hvor forslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

§10 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3-dels flertal af de fremmødte på to på hinanden
følgende generalforsamlinger. Den ene af disse skal være en ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overdrages til en eller flere foreninger med ophav i
Danmark, som arbejder ud fra et eller flere af de i §2 fastsatte formål.
Stk. 3. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den endeligt opløsende
generalforsamling.

§11 Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. februar 2021, på generalforsamlingen
den 24. august 2021 og på generalforsamlingen den 2. juni 2022.

--- 0 ---
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