
1 
 

 

Odder d. 01.01.2021 

 

Vedtægter for foreningen 

 Østjyder mod Kattegatforbindelsen 

 

§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Østjyder mod Kattegatforbindelsen. 

Foreningens hjemsted er Odder kommune. 

 

§2 Foreningens formål 

1. At arbejde imod etablering af Kattegatforbindelsen mellem Jylland og Sjælland. 

2. At udbrede foreningens holdning til Kattegatforbindelsen og udbrede viden om projektet. 

 

§3 Medlemmer 

1. Foreningen er partipolitisk uafhængig. 

2. I foreningen kan optages enhver, som støtter foreningens formål. 

3. Foreningens bestyrelse kan nægte medlemskab eller foretage eksklusion, såfremt 2/3 af 

bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Enhver, der er blevet nægtet optagelse i 

foreningen eller er blevet ekskluderet, kan forlange spørgsmålet bragt op på den 

førstkommende generalforsamling. 

 

§4 Kontingent og stemmeret 

1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

a. Kontingentet, der er gældende for regnskabsåret, betales helårligt pr. 1. januar. 

b. Medlemmer, som udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion. 

2. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af 

foreningen i mindst 2 måneder. 

3. Hvert medlem af foreningen har én stemme. 

4. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst én pr. fremmødt medlem. 

§5 Regnskab og økonomi 

1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

2. Bestyrelsen skal senest 20 dage før den ordinære generalforsamling fremlægge 

driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. 
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3. Driftsregnskabet og status skal være forsynet med revisorernes påtegning og skal godkendes 

af den ordinære generalforsamling. 

4. Revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og beholdning. 

 

§6 Ordinær generalforsamling 

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

2. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, som er forpligtet til at arbejde i 

overensstemmelse med foreningens formål (§2). 

3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.  

Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen sker pr. e-mail og via foreningens 

hjemmeside mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Medlemmer uden e-mailadresse må holde sig ajour via hjemmesiden. 

4. Kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen, skal meddele dette til bestyrelsen senest 

14 dage før den ordinære generalforsamling. 

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsordenen 

4. Formandens beretning om det forgangne år 

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

6. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

6. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 

dage før. 

7. Forslag vedtages eller forkastes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan foretages skriftlig 

afstemning, såfremt én stemmeberettiget forlanger det. Ved personvalg, hvor der er foreslået 

flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Stemmes der om 

vedtægtsændringer, skal dette ske i henhold til vedtægternes §9. 

8. Det af dirigenten godkendte referat af generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden. 

§7 Ekstraordinær generalforsamling 

1. Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, når   

a. 33 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til 

bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære 

generalforsamling, eller 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med 

angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære 

generalforsamling, 



3 
 

c. idet den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at 

begæring herom er fremsat til bestyrelsen. 

2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. e-mail og via foreningens 

hjemmeside mindst 2 uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.  

3. Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har enhver, der har været 

kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst 2 måneder. 

 

§8 Bestyrelse 

1. Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. 

a. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 

revisorsuppleant. 

b. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer samt revisorsuppleant 

skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen. 

c. Genvalg kan finde sted. 

i. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for 

en periode af 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 

revisor er på valg i ulige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 

revisor og revisorsuppleant er på valg i lige år. 

ii. Såfremt bestyrelsen ikke kan komme til enighed, foretages lodtrækning i 

forhold til generalforsamling i 2021. 

d. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 5, skal en eller flere 

suppleanter træde til. Hvis de ikke er i stand til dette, skal der straks indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

2. Bestyrelsen baserer indsatsen på medlemmernes aktive medvirken i arbejdsgrupper/udvalg. 

a. Bestyrelsen kan danne arbejdsgrupper/udvalg bestående af menige medlemmer i det 

omfang, det findes nødvendigt. 

b. I hver arbejdsgruppe/hvert udvalg skal som minimum sidde et bestyrelsesmedlem. 

 

3. Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, 

kasserer, sekretær og første- og andensuppleant. 

a. Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. 

 

4. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. 

a. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger samt referat af 

generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. Alt skal være tilgængeligt for 

foreningens medlemmer via hjemmesiden. 

 

5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, idet kontakt 

via digitale medier er inkluderet. 

a. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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6. Formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. 

a. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

 

7. Foreningen hæfter alene med sin formue, således at intet medlem, herunder bestyrelsens 

medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. 

 

§9 Ændring af vedtægter 

For ændring af vedtægter gælder følgende regler: 

1. Hvis mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 

2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.  

 

2. Hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer ikke er tilstede, indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Her kan forslaget vedtages med almindeligt 

stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 

 

§10 Opløsning 

1. For opløsning af foreningen skal der først være et flertal for opløsning på minimum 2/3 af de 

afgivne stemmer på en generalforsamling. Dernæst skal der indkaldes ekstraordinært til 

endnu en generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor der ligeledes skal være 

minimum 2/3 flertal af afgivne stemmer for opløsning. 

2. Hvis Kattegatforbindelsen bliver endeligt politisk godkendt i form af en anlægslov, opløses 

foreningen. 

3. I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue og aktiver overgå til en fond, hvis 

formål skal være at støtte bæredygtige aktiviteter. 

 

Disse vedtægter er godkendt på den coronasikrede generalforsamling d. 31.12.2020 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

Finn Vesterlund, fmd   Anna Dyrvig, nfmd 

 

Catarina Bosæus, sekretær   Bente Lyngesen, kasserer 

 

Birgitte Bjerre   Oluf Jensen 

 

Claus Andreasen  


