Vedtægter
for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

§ 1. Navn
Foreningens navn er “Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger” med binavnet ”Foreningen Dansk
Byøkologi”.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at styrke indsatsen for bæredygtige byer og bygninger . Dette formål fremmes bl.a.
ved at sikre databasen www.danskbyokologi.dk, drive oplysende virksomhed deltage aktivt i debatten om
bæredygtighed og samarbejde med tilsvarende organisationer i Danmark og udlandet.
§ 3. Foreningens kapital og drift
Foreningens drift finansieres ved kontingenter fra medlemmerne, projektfinansiering og frivillige bidrag.
§ 4. Hæftelse
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i
foreningen. Foreningens medlemmer eller dens stiftere har ikke ret til nogen del af foreningens formue.
Foreningens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens dispositioner eller forpligtelser af
nogen art.
§ 5. Medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Såvel virksomheder,
foreninger, myndigheder som enkeltpersoner kan optages som medlem. Medlemskab tegnes ved
henvendelse til bestyrelsen, der fører kartotek over medlemmers navn og adresse.
§ 6. Kontingent
Der betales et årligt kontingent hver den 1. januar. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen, som
udgør kontingent frem til næste 1. januar. Kontingentets størrelse fremgår af bilag 1, som er vedlagt
vedtægterne. Ved ændringer i kontingentets størrelse udskiftes bilaget. Et medlems stemmeantal på
foreningens generalforsamling afhænger af kontingentets størrelse. Fordelingen af stemmer fremgår af bilag1.
§ 7. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Ved den ordinære generalforsamling vælges i lige år 4
og i ulige år 4 medlemmer af bestyrelsen for 2 år ad gangen. Desuden vælges på hver ordinær
generalforsamling 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger blandt sine
medlemmer en formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede.
§ 8. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Den har det daglige ansvar for foreningens økonomi og
skal sørge for, at der hvert år udarbejdes budget og regnskab. Regnskabet skal forelægges
generalforsamlingen til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsam- ling. Bestyrelsen påser, at
foreningen drives i overensstemmelse med dens formål.
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§ 9. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder et møde hvert kvartal, eller når formanden kræver det, eller når mindst 3 medlemmer
fremsætter krav herom over for formanden.Formanden udsender dagsorden med indkaldelse til
bestyrelsesmøder. Formanden skal sørge for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Protokollen skal efter hvert bestyrelsesmøde underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts
måned og indkaldes skriftligt pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal altid indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bestyrelsens beretning
Regnskab
Budgetorientering
Indkomne forslag
Kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal indgives senest 10 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær
generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne, eller når formanden eller
mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.
§ 11. Tegning
Foreningen tegnes af formanden i forening med et af bestyrelsens øvrige medlemmer eller næstformanden i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved væsentlige beslutninger, herunder salg, pantsætning,
låneoptagelse samt leje af lokaler tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
§ 12. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret
eller statsautoriseret revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt foreningens udgifter er
anvendt til foreningens formål.
§ 13. Vedtægtsændring
Vedtægtsændring kræver beslutning fra et stemmeflertal på 2/3 blandt de fremmødte medlemmer på en
generalforsamling. Kontingenter og stemmeantal kan dog ændres på generalforsamlingen med almindeligt
stemmeflertal.
§ 14. Opløsning
Ved foreningens opløsning må ingen del af dens formue tilfalde medlemmerne. Formuen skal anvendes til
fremme af bæredygtige byer og bygninger. Opløsning af foreningen kræver beslutning fra et stemmeflertal
på 2/3 blandt de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes
med mindst 4 ugers mellemrum.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. januar 1998. §2 ændret ved generalforsamlingen d. 6.
marts 1999. Vedtægterne er tillage ændret på en ekstraordinær generalforsamling 15. december 2005 og på
ordinær generalforsamling 24. Marts 2014.
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BILAG 1 til vedtægter for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.
Kontingent (excl. moms) gældende fra 1/1-2015
Medlemmer af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger betaler afhængig af medlemskategori følgende
årlige kontingent:
Kommuner og regioner:
0-13.999 indb.

2.000 kr.

40.000-69.999 indb.

4.000 kr.

70.000-99.999 indb.

6.000 kr.

100.000 indb. og derover

8.000 kr.

Enheder inden for statsadministrationen

3.000 kr.

Uddannelses- og forskningsinstitutioner

3.000 kr.

Enkeltmandsvirksomheder

500 kr.

Virksomheder med 2-10 ansatte

1.000 kr.

Virksomheder med over 10 ansatte

3.000 kr.

Virksomheder med over 100 ansatte

5.000 kr.

Interesseorganisationer

3.000 kr.

Boligselskaber/boligforeninger*)

3.000 kr.

Almennyttige foreninger

1.000 kr.

Agenda-, Energi- og Miljøcentre

500 kr.

Enkeltpersoner

250 kr.

*) Boligselskaber/boligforeninger, der administrerer færre end 150 boliger, kan få medlemskabet for kr. 500,hvis de er medlem af Boligselskabernes Landsforening eller Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.
Virksomheder og organisationer med ét hovedkontor og en række filialer, kan opnå filial-medlemskab for 500 kr.
Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om et medlems tilhørsforhold til de enkelte kategorier.
Stemmeantal
For hver 250 kr. i kontingent råder medlemmet over én stemme. Stemmer kan kun afgives samlet på ét
stemmealternativ. Ved filialmedlemskaber tilfalder stemmetallet hovedkontoret.
Stemmer kan afgives ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt til en på
generalforsamlingen fremmødt stemmeberettiget. Et medlem kan dog ikke møde med samlet stemmetal
(inkl. fuldmagter) på over 100 stemmer.
Kontingentsatser justeret på generalforsamlingen den 24. marts 2015.
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