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VEDTÆGTER
BRANCHEFORENINGEN
FOR
SMÅ OG MELLEMSTORE VINDMØLLER
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§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Små og Mellemstore Vindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009.
Stk. 2 Foreningens bestyrelse kan registrere yderlige navne, såfremt dette findes påkrævet
med henblik på beskyttelse af foreningens navneretlige interesser.
Stk. 3 Foreningens hjemsted er Odense Kommune.
Stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutning om varetagelse af foreningens sekretariatsfunktion.
§ 2 FORMÅL
Stk. 1 Foreningen er brancheforening for fabrikanter, importører, forhandlere, underleverandører og leverandører til vindmøller, der er underlagt godkendelsesordninger på et bestrøget areal mellem 1.1 m2 til 200 m2 samt vindmøller op til 1 MW (medium møller)
•

At arbejde for udbredelsen af husstandsvindmøllekraft i Danmark

•

At varetage foreningens politiske interesser i Danmark, Europa og globalt i samarbejde
med andre organisationer på nationalt og internationalt plan

•

At styrke medlemmernes konkurrenceevne, sammenhold og omdømme

•

At tilstræbe et højt kvalitetsniveau for medlemmernes produkter

•

At være mødested og omdrejningspunkt for branchen gennem netværksskabende aktiviteter
§ 3 ORGANISATIONSSTRUKTUR

Stk. 1 Det daglige arbejde i foreningen udføres af sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse.
§ 4 MEDLEMSKAB AF ANDRE ORGANISATIONER
Bestyrelsen kan indmelde foreningen i andre foreninger, når det er foreneligt med formålsparagraffen.
§ 5 MEDLEMSKAB
Stk. 1 Som medlem kan optages virksomheder, der beskæftiger sig med vindmøller med et
bestrøget areal mellem 1.1 m2 og 200 m2 samt vindmøller op til 1 MW (medium møller), herunder:
A – Fabrikanter og forhandlere af vindmøller samt underleverandører af komponenter hertil
B – Servicevirksomheder til vindmøllebranchen
C – Organisationer, brancher, rådgivere samt forskningsinstitutioner som beskæftiger sig
med vindmøllebranchen og beslægtede teknologier
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Stk. 2 Optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet.
Stk. 3 Bestyrelsen kan efter konkret skøn beslutte, om en ansøgning skal imødekommes, og
hvis ja, er ansøgeren herefter medlem. Meddeles afslag på medlemskab, skal dette være
skriftligt og begrundet. Ansøger kan indbringe afvisningen på førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4 Medlemskategorier er omsætningsbestemt og udgør:
Medlemskategori

Antal stemmer

Lille

5

Mellem

10

Stor

20

Kerne

30

§ 6 KONTINGENT
Stk. 1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2 Kontingent betales en gang årligt senest 1. juni.
Stk. 3 Indtræder et medlem i foreningen i løbet af et kalenderår, betales et forholdsmæssigt
kontingent.
§7 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Der indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 2 uge før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent m.m.
6. Indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant herfor
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Stk. 4 Beslutninger træffes, hvis ikke andet er bestemt, ved simpelt flertal.
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§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt enten af bestyrelsen eller ¼ af
foreningens medlemmer. Efter modtagelsen af behørigt underskrevet og begrundet begæring herom, skal bestyrelsen inden 4 uger foranledige en ekstraordinær generalforsamling
afholdt.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
Stk. 2 Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de emner, som er angivet i begæringen. Bestyrelsen kan herudover sætte andre emner på dagsordenen.
§9 BESTYRELSEN
Stk. 1 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen varetager foreningens tarv indad- og udadtil under ansvar over for generalforsamlingen.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.
Stk. 4 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver af interesse for foreningen og dens enkelte medlemmer
§10 MIDLER OG FORMUE
Stk. 1 Foreningens midler anbringes i et anerkendt pengeinstitut eller i obligationer til højest
mulige rente.
§11 TEGNINGSREGLER
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden sammen med direktøren eller næstformanden sammen med direktøren, eller af formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse.
Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
§12 HÆFTELSE
Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sin forpligtelse med den til enhver tid hørende formue.
Stk. 2 Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på
foreningens vegne.
§13 UDTRÆDELSE
Stk. 1 Udtrædelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Begæring herom skal ske skriftligt til sekretariatet. Der betales kontingent til ud4
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trædelsestidspunktet. I tilfælde af evt. kontingentrestance ved udmeldelse, opkræves dette
ved anmodning om nyt medlemskab.
§14 EKSKLUSION
Stk. 1 Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen, såfremt pågældende har
gjort sig uværdig til medlemskab, eller har optrådt illoyalt overfor foreningen. Et ekskluderet
medlem kan indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.
§15 REVISION
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en udenfor bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
§16 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige
stemmer i foreningen.
Stk. 2 Opnås dette flertal ikke, kan forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kræves simpelt stemmeflertal for ændringen.
§17 OPLØSNING
Stk. 1 Foreningens opløsning kan besluttes efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.
Stk. 2 I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes til almennyttigt formål til
fortsat at fremme vindkraft, via forskning, information eller markedsføring.

§18 VOLDGIFT
Stk. 1 Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Stk. 2 Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger
en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget
af opmand, udpeges denne af præsidenten for Herning Byret. I øvrigt henvises til lov nr. 181
af 24. maj 1972 om voldgift.
---- o ---Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 3. juni 2009.
I overensstemmelse med ekstraordinær generalforsamlingens i Fredericia er vedtægterne
efterfølgende ændret i den 19. juni 2012. Vedtægterne er ændret i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Viborg den 30. august 2016 samt ved ekstraordinær generalforsamling den 5. januar 2017
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