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§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Samsø Energiakademi”.
Foreningen blev stiftet 25.oktober 2005 og hjemsted er Samsø Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for udvikling af kompetencer indenfor bæredygtig
samfundsudvikling og formidling af viden om helhedsorienterede samarbejdsprocesser.
Foreningen skal desuden virke til fremme af samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv,
myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i Samsø som et
bæredygtigt lokalsamfund.
Det er endelig foreningens formål at drive Samsø Energiakademi, der er placeret på matrikel
nr. 2 L Brundby by, Tranebjerg. Samsø Energiakademi skal danne ramme om uddannelse,
forskning, kurser, møder, seminarer og udstillinger om energi og klima med fokus på
bæredygtige resurser. Endvidere skal Samsø Energiakademi samarbejde med partnere lokalt,
regionalt, nationalt og internationalt.

§ 3 Medlemskab
Medlemskab af foreningen er åbent for organisationer, foreninger, institutioner,
virksomheder, erhvervsklubber, myndigheder og enkelt personer, der vil medvirke aktivt for
fremme af foreningens formål.
Ønske om medlemskab fremsættes overfor foreningens bestyrelse.
Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt foreningens bestyrelse finder, at
medlemmet ikke overholder gældende lovgivning eller i øvrigt ikke lever op til de normer og
standarder, foreningen forventer at repræsentere, herunder hensynet til loyalitet og
konkurrenceforhold.
Bestyrelsen sikrer, at medlemslisten til enhver tid er opdateret.
Betaling af medlemskontingent fastsættes årligt af bestyrelsen på generalforsamlingen.

§ 4 Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i
henhold til gældende lovgivning og nærværende vedtægter.
Bestyrelsen består af 7 til 8 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, dog således at
Samsø Kommune og Region Midtjylland hver udpeger 1 bestyrelsesmedlem
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De øvrige 5-6 medlemmer vælges på generalforsamlingen.


2 medlemmer vælges blandt kandidater opstillet af repræsenterede lokale foreninger
og organisationer



1 medlem vælges blandt kandidater opstillet af de repræsenterede forsknings-,
uddannelses- og videns institutioner,



1 medlem vælges blandt kandidater opstillet af de repræsenterede virksomheder



1 medlem vælges blandt kandidater opstillet af de repræsenterede lokale
energiselskaber



1 medlemmer vælges blandt kandidater opstillet af generalforsamlingen.

Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem fra en af
ovennævnte valggrupper udtræder af bestyrelsen kan bestyrelsen udpege et nyt bestyrelsesmedlem fra samme valggruppe.
Senest 1 måned inden generalforsamlingen orienterer bestyrelsen medlemmerne af de
nævnte valggrupper om det forestående valg til bestyrelsen og muligheden for at opstille
kandidater.
Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, ligesom den fastsætter sin
forretningsorden.
Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at
der tages referat af mødet.
Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt inkl.
generalforsamlingen.
Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest en uge efter, at
der er fremsat ønske herom over for formanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres
ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsesmøderne indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

§ 5 Den ordinære generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
afholdes snarest efter årsrapportens afslutning og skal finde sted inden udgangen af marts.
Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
Der indkaldes til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel.
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Alle medlemmer er stemmeberettigede og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
4) Beslutning om anvendelse af overskud
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

§ 6 Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med
angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordinære
generalforsamlinger, der begæres afholdt af foreningens medlemmer, skal afholdes senest 4
uger efter, begæringen er modtaget af foreningens bestyrelse.

§ 7 Afstemningsregler
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at 3/4 af foreningens medlemmer er
til stede og at forslag tiltrædes af 3/4 af de fremmødte. Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede,
skal der afholdes en ekstra generalforsamling efter senest 3 uger, hvor 3/4 af de fremmødte
medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne.
Til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at 3/4 af foreningens medlemmer
er til stede, og at forslag tiltrædes af 3/4 af de fremmødte medlemmer. Er 3/4 af
medlemmerne ikke til stede, skal der afholdes en ekstra generalforsamling efter senest 3
uger, hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.
Alle andre forslag afgøres ved stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer.
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§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter foreningen med sin formue.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld.

§ 10 Regnskab og revision
Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.
Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret
revisor.

§ 11 Foreningens opløsning.
Ved forslag om foreningens opløsning, skal reglerne herfor overholdes (jf. § 7). Foreningens
formue skal tilfalde Samsø Kommune, som skal anvende formuen til projekter inden for
vedvarende energi, eller projekter hvor vedvarende energi indgår som et væsentligt element.
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