Vedtægter for GO2Green

§ 1 – Navn
Foreningens navn er: GO2Green.
§ 2 – Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Svendborg.
§ 3 – Formål
Foreningens formål er at medvirke til,
at
at
at

der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen på Sydfyn, og
der skabes grønne jobs i de sydfynske virksomheder, samt
være forum for videndeling og sparring indenfor klimaområdet på Sydfyn.

Foreningen er en nonprofit-forening.
§ 4 – Medlemskab
Foreningens medlemmer kaldes partnere. Som partnere i foreningen kan optages alle sydfynske
virksomheder indenfor handel, liberale erhverv og industri samt offentlige myndigheder og
organisationer, der ønsker at engagere sig i at opfylde foreningens mål.
Såfremt en virksomhed, myndighed eller organisation ønsker at blive optaget som partner, men ikke
opfylder det geografiske kriterie, kan bestyrelsen dispensere fra bestemmelsen.
§ 5 – Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 personer.
Følgende har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen:
1. Svendborg Kommune kan udpege et medlem. Udpegningen sker for en periode svarende til
byrådets valgperiode.
2. Langeland Kommune kan udpege et medlem. Udpegningen sker for en periode svarende til byrådets
valgperiode.
3. Sydfyns Elforsyning kan udpege et medlem. Udpegningen sker for en periode svarende til byrådets
valgperiode.
4. Industrien Sydfyn kan udpege et medlem. Udpegningen sker for 2 år ad gangen. Hvis medlemmet,
der repræsenterer Industrien Sydfyn i bestyrelsen, ikke kommer fra en partnervirksomhed, så betaler
Industrien Sydfyn et partnerkontingent til GO2Green.
5. 5 medlemmer vælges blandt foreningens partnere på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges
for 2-årige perioder og således, at 2 medlemmer vælges i lige årstal, og 3 medlemmer vælges i ulige
årstal.
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På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter. Valgene sker for 1 år ad gangen.

§ 6 – Bestyrelse
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift.
Bestyrelsen påser, at foreningens administrative økonomiske anliggender varetages under
hensyntagen til foreningens formål og de lagte budgetter.
Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand og næstformand.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
§ 7 – Forretningsudvalg
Formand, næstformand og projektleder udgør forretningsudvalget, som varetager den umiddelbare
daglige drift under ansvar overfor bestyrelsen. Projektlederen har dog ikke stemmeret.
§ 8 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i
ulige år inden den 15. maj.
I lige år afholdes der en mini-generalforsamling i forbindelse med et partnermøde, hvor den formelle
dagsorden er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Regnskabsaflæggelse
Forelæggelse af budget til orientering
Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse eller ved elektronisk post til foreningens
partnere. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse
Forelæggelse af budget til orientering
Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt
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Forslag, der af partnere ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Et partnerskab udløser én stemme.
Partnere, der tegner sig for større kontingenter, opnår 1 stemme pr. kr. 5.000,00, der årligt betales i
kontingent. Ingen partnere kan dog opnå mere end 50 stemmer.
Partnere, der har 1 – 5 ansatte, betaler minimum kr. 5.000,00 i årligt kontingent.
Hvis der er flere end 5 ansatte hos partneren, er kontingentet som udgangspunkt på minimum kr.
10.000,00 årligt.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller partnere, der repræsenterer 1/3 af
stemmerne, ønsker dette. Indkaldelse sker på samme måde som indkaldelse til den ordinære
generalforsamling.
§ 9 – Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.
Der påhviler således ikke foreningens partnere eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 10 – Daglig ledelse
Bestyrelsen ansætter en projektleder. Projektlederen deltager efter bestyrelsens nærmere
bestemmelser i møder med bestyrelsen og forretningsudvalget uden stemmeret.
§ 11 – Tegning
Foreningen tegnes enten af projektlederen og formanden i forening eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i
forening.
Ved videregående dispositioner, herunder lånoptagelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
tegnes foreningen af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer.
§ 12 – Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for 2 år
ad gangen.
§ 13 – Budget og kontingent
Bestyrelsen udarbejder et årligt budget.
Budgettet forelægges generalforsamlingen til orientering.
Bestyrelsen indstiller forslag til kontingent til generalforsamlingens godkendelse.
§ 14 – Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ved udmeldelse skal der ske betaling af
kontingent for det igangværende år.
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Ingen partnere har krav på nogen andel af foreningens formue i forbindelse med udmeldelse.
§ 15 – Vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægter kræver, at forslag til vedtægtsændringer har været udsendt
sammen med dagsordenen, og at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende partnere
stemmer for forslaget.
§ 16 – Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kræver, at forslaget har været udsendt samtidigt med dagsordenen, og at der
opnås tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende partnere.
Samtidig med vedtagelsen af foreningens opløsning skal der træffes beslutning om, hvordan
foreningens midler skal anvendes. Midlerne skal anvendes til fremme af foreningens formål.

Vedtægterne er senest revideret på den ordinære generalforsamling den 7. maj 2015.

Svendborg, den 7. maj 2015
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