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Vedtægter for foreningen Byen for Borgerne
§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Byen for Borgerne. Forkortet BFB. Foreningens binavn er STOP
Lynetteholmen.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for en byudvikling i hovedstadsområdet, der både er
demokratisk, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
● Byen skal udvikles i en transparent, informeret og inkluderende demokratisk dialog med
borgerne.
● Byudviklingen skal mindske social ulighed og fremme en mangfoldig by.
● Byudviklingen skal skabe en by der minimerer byens klima- og miljø-aftryk og i
overensstemmelse med bedste praksis for styrkelse a biodiversitet i og omkring byen.
● Byudviklingen må ikke skabe en gældsopbygning, der dels fastlåser byudviklingen og dels
sender ubetalelige regninger videres til kommende generationer.
● Byudviklingen skal ske under respekt for det bevaringsværdige i byens kulturhistorie.
Stk. 2. Foreningens aktionsgrupper engagerer sig i at facilitere, støtte, og udføre aktiviteter, der
bidrager til foreningens formål som defineret i p. 2 stk. 1.

§3 Medlemskreds
Stk. 1: Som medlem af foreningen optages enhver person eller organisation, som vil arbejde for
foreningens formål, og som har betalt indmeldelsesgebyr som specificeret af generalforsamlingen.
Stk. 2. Kollektive medlemmer skal vurderes og godkendes af bestyrelsen før medlemskab kan
fuldbyrdes.
Stk. 3. Indmeldelse sker ved elektronisk kommunikation. Medlemskabet er først gyldigt, når
medlemmet indmeldelse er bekræftet af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer, og det af
generalforsamlingen vedtagne kontingent er betalt.
Stk. 4. Medlemskab kan bringes til ophør i overensstemmelse med §3 stk. 5, hvis der af
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medlemmet udvises en adfærd, som modarbejder foreningens formål. En sådan udelukkelse kan
medlemmet anke og få sin sag behandlet på næste ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Medlemmer kan ekskluderes fra foreningen, hvis dette besluttes af mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer til et bestyrelsesmøde. Eksklusion skal meddeles til foreningens
medlemmer ved næste ordinære generalforsamling.

§4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel ved elektronisk kommunikation til foreningens
medlemmer.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gyldige medlemmer. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant
11. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal
være bestyrelsen i hænde senest to uger før datoen, hvorpå den næste generalforsamling skal
finde sted.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.
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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 altid skriftlig afstemning. Ved
sådanne personvalg anvendes prioriteringsmetoden.
Stk. 7. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, kan
det kræves af enhver deltager, at der afsættes tid inden afstemningen til, at de opstillede
kandidater foreligger for generalforsamlingen en appel for stemmer til generalforsamlingens
øvrige deltagere.
Stk. 8. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal
der afsættes tid inden afstemningen til, at generalforsamlingens medlemmer kan stille spørgsmål
til de foreslåede kandidater med henblik på at sikre et informeret beslutningsgrundlag for
generalforsamlingens deltagere.
Stk. 9. Ved generalforsamlingens afslutning skal referent og ordstyrer skrive under på, at
referatet er en retvisende gengivelse af hændelser og beslutninger, der fandt sted på
generalforsamlingen. Dette referat skal offentliggøres senest 2 uger efter
generalforsamlingen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne eller ¾ af bestyrelsens medlemmer fremsætter
skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at 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 7 dage. Hvad der kvalificeres som særligt presserende afgøres af bestyrelsen før
indkaldelse.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af
kassereren og op til 5 medlemmer, dog mindst 2 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af
generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer, og næstformand. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
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Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller
mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 6. Foreningens bestyrelse er beslutningsbemyndiget når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede ved et bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen er forpligtiget til at føre referat over beslutninger og vigtige diskussioner, der
finder sted på bestyrelsesmøder. Referatet for et bestyrelsesmøde skal godkendes af halvdelen af
bestyrelsens medlemmer og gøres tilgængeligt for foreningens øvrige medlemmer indenfor 2
uger efter dets godkendelse.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3. For foreningens regnskab indestår kassereren.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5. Foreningen kan opkræve kontingent fra foreningens medlemmer, bestyrelsen kan
differentiere kontingentet for individuelle og kollektive medlemmer.
Stk. 6. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom
tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne 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 af de fremmødte på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den endeligt opløsende generalforsamling.

§11 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 01.02.2021, senest ændret
den 24.08.2021.
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