Vedtægter for foreningen Letbaner.DK

§1

Navn

Foreningens navn er: Letbaner.DK
§2

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Aarhus, Odense og København.
§3

Formål

Foreningen Letbaner.DK’s formål er at informere om moderne kollektiv trafik
med fokus på letbaner samt bidrage til en saglig debat. Hjemmesiden
www.letbaner.dk er foreningens primære talerør, men der kan også informeres
via presse, sociale medier, udstillingsmateriale, foldere og præsentationer.
§4

Medlemmer

Enhver person, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig
foreningens formål, er medlem af foreningen. Medlemskab er bindende for et
kalenderår ad gangen.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som
er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af
foreningen. En eksklusion skal dog endelig godkendes af den nærmest følgende
generalforsamling.
§5

Generalforsamlingen

Letbaner.DK’s øverste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel gennem
foreningens hjemmeside.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan afgive stemme på
generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét
medlem.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Eventuelle arbejdsgruppers beretninger (se § 6)
Fremlæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af budget for indeværende år
Fastsættelse af kontingent for følgende år
Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling under generalforsamlingens punkt 5 skal
sendes pr. e-mail til foreningens e-mailadresse senest 10 dage før
generalforsamlingen. Bestyrelsen skal offentliggøre evt. modtagne forslag senest
5 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger under punkt 8:
•
•
•
•

3-5 medlemmer til bestyrelsen
1 suppleant til bestyrelsen
1 revisor
1 revisorsuppleant

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er
på valg hvert år. Formand og kasserer bør dog ikke være på valg samme år.
Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der underskrives af
dirigenten.
§6

Letbaner.DK’s bestyrelse

Letbaner.DK’s daglige ledelse forestås af bestyrelsen, jf. § 5. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer ved det
førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan
uddelegere den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand,
næstformand og kasserer.
Kassereren udarbejder regnskab og budget i samarbejde med den øvrige
bestyrelse. Bestyrelsen fordeler desuden selv følgende ansvarsopgaver imellem
sig: Presseansvar, webansvar og ansvar for sociale medier. Derudover fastsætter
bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere
f.eks. som idéudviklere eller lokalafdelinger i foreningen. I sådanne grupper skal
vælges en gruppeformand og en kontaktperson fra bestyrelsen. Dette kan godt
være samme person.
Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på en generalforsamling.

§7
Tegningsregler
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og
netbank til foreningens bankkonti hver for sig.
§8

Kommunikation

Forespørgsler og henvendelser behandles af formand eller næstformand, hvis
ikke andet aftales.
Ved udsendelse af materiale, der kun består af relevante citater fra modtagne
pressemeddelelser, eller materiale fra andre medier, der ikke strider imod
foreningens formålsparagraf, skal dette godkendes af mindst ét
bestyrelsesmedlem. Materialet tilføjes dato og signatur samt kildehenvisninger.
Ved udsendelse af materiale, der indeholder holdninger, kommentarer eller
tilpassede data, skal dette i alle tilfælde godkendes af mindst to
bestyrelsesmedlemmer. Materialet tilføjes dato og signaturer samt eventuelle
kildehenvisninger.
§9

Regnskab

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af revisor før
generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10

Kontingent/finansiering

Kontingentet for personlige medlemmer følger kalenderåret og skal godkendes
af den ordinære generalforsamling.
Som sponsorer kan optages organisationer og firmaer, der får mulighed for at
optræde på Letbaner.DK’s sponsorside. Sponsorer kan ikke vælges til
bestyrelsen og har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.
§ 11

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer.
§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller hvis 1/3 af
medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser som anført i § 5.
Dagsordenen skal motiveres af dem, der ønsker generalforsamlingen.

§ 13

Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af
generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings
fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling efter samme regler.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en
forening, der støtter kollektiv trafik.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Letbaner.DK, onsdag d. 15. september 2021.
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