Vedtægter for foreningen ”Folkebevægelsen mod affald i Naturen”
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Folkebevægelsen mod affald i Naturen
Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune
§ 2. Formål: Folkebevægelsen mod affald i Naturen er en upolitisk innovativ
forening, hvis formål er at bevidstgøre så mange som muligt om det det
uhensigtsmæssige i at bruge naturen som affaldsspand, herunder parker, anlæg,
grøfter, rabatter langs veje og vandmiljøet.
Budskabet udbredes via kampagner af forskellig art, happenings, annoncer,
presseomtale og synliggørelse via de sociale medier.
Målet er at så mange som muligt i Danmark bliver bekendt med folkebevægelsen.
§ 3. Organisation
Foreningen Folkebevægelsen mod affald i Naturens overordnede ledelse er
generalforsamlingen, som består af foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse bestående af 7 personer
• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor
• 1 revisorsuppleant
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på
valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.
§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel primært via
Facebook, E-mail eller annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år første onsdag i marts måned. Dagsorden for ordinær
generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Bestyrelsens planer for det komne år
4.Fremlæggelse af regnskab,
5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før
generalforsamlingen).
6. Valg (Jf. § 3)
7. Eventuelt

§ 5. Foreningens Folkebevægelsen mod affald i Naturens bestyrelse
Foreningen Folkebevægelsens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelsen
konstituerer sig selv med næstformand og ansvarsgrupper.
Bestyrelsen udarbejder regnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer
som idéudviklings forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden og kassereren.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i og som vil efterleve
foreningens formål.
§ 7.Finansiering
Foreningen ”Folkebevægelsen mod affald i Naturen søges finansieret ved sponsor- og
annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige
foreninger/institutioner og private personer.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Folkebevægelsen er kalenderåret.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige
formål.
Foreningen ”Folkebevægelsen med affald i Naturen” er stiftet den 25.09.2018
Underskrifter:
Dirigent:
Bestyrelsesmedlemmer.

