VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
SOLAR CITY DENMARK
§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Solar City Denmark.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er København.

Stk. 5
Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders
varsel.
Medlemmer har ved foreningens ophør eller ved
udtræden af foreningen ingen krav på andel af foreningens formue.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens overordnede mål er at bidrage til en
mere bæredygtig og CO2-neutral energiforsyning.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har adgang.

Stk. 2
Det er foreningens hovedformål at arbejde for, at
Danmark får en rolle på internationalt niveau inden for udvikling af solenergiprojekter med høj
arkitektonisk og teknisk kvalitet. Dette skal
ske gennem:

Stk. 2
Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned,
med mindst følgende dagsorden:

 At fremme etablering og udvikling af solcelleanlæg og solvarmeanlæg
 At fremme integrerede solenergiløsninger af høj
arkitektonisk og teknisk kvalitet
 At fremme solenergi i energiplanlægning og
fysisk planlægning
 At fremme samarbejder nationalt og internationalt
 At bidrage til øget faglig kompetence på området
gennem information og vidensdeling
 At medvirke til øget undervisnings- og forskningsindsatser om solenergi
§ 3 MEDLEMSKAB
Som medlemmer af foreningen kan alle, herunder
juridiske personer, der ønsker at støtte foreningens formål, optages.
Stk. 2
Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der
fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmerne
opdeles efter følgende kontingentklasser:
1. Erhvervsvirksomheder
2. Offentlige institutioner
3. Professionelle og faglige organisationer og
foreninger
4. Andre organisationer og foreninger
5. Personer
Stk. 3
Kontingent for hver enkeltmedlemskategori vedtages af generalforsamlingen.
Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter i tvivlstilfælde nye medlemmers kontingentklasse.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab med beretning fra
bestyrelse og revisorpåtegning
4. Godkendelse af foreningens aktivitetsplan for det
kommende år
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent for de enkelte kontingentklasser
8. Valg af formand eller næstformand
9. Valg af medlemmer til bestyrelse, valg af suppleanter
10. Valg af revisor og suppleant
11. Eventuelt
Stk. 3
Forslag til behandling under generalforsamlingen skal
fremsættes skriftligt af medlemmerne. Forslaget skal
være bestyrelsen i hænde senest 20 kalender dage
forud for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4
Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling med
varsel på mindst 4 uger. Indkaldelse skal ske skriftligt
til hvert medlem og skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.
Bestyrelsens regnskab med tilhørende revisionspåtegning, og en redegørelse for de forslag og emner
som skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes senest 1 uge før dennes afholdelse til medlemmerne.
Stk. 5
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset kontingentklasse.
Stk. 6
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed
blandt de afgivne stemmer. Afstemningen skal såfremt mindst tre medlemmer kræver det afholdes
skriftligt. Der kan stemmes ved skriftlig udstedelse af
fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

Stk. 7
Der føres referat under generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

Formanden skal desuden indkalde bestyrelsen efter
begæring fra revisor eller to øvrige medlemmer af
bestyrelsen.

Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af
formanden for bestyrelsen, hvis formanden, et
flertal i bestyrelsen, foreningens revisor, eller mere end 25 % af foreningens medlemmer begærer
dette. Indkaldelse skal ske skriftligt og i øvrigt som
ved ordinær generalforsamling.

Stk. 9
Formanden skal foranledige, at der føres referat af
bestyrelsesmøderne. Referatet skal udsendes til
bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 5 BESTYRELSEN FOR SOLAR CITY DENMARK
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-15 medlemmer, inklusiv formand og næstformand.
Stk. 2
Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer ved
almindelig stemmeflerhed. Formand, næstformand og bestyrelsens medlemmer forudsættes at
kunne tilføre bestyrelsen en særlig sagkundskab
og profil til gavn for foreningens formål.
Stk. 3
Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning
skal bestyrelsen træde sammen for at konstituere
sig med valg af sekretær og kasserer.
Stk. 4
Valgperioden er 2 år, idet halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges henholdsvis i lige og
ulige år. Formanden vælges i ulige år og næstformanden vælges lige år.
Stk. 5
Bestyrelsen arbejder på baggrund af et kommissorium, der vedtages af generalforsamlingen.
Stk. 6
Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, der sikre
en gennemførsel af det af generalforsamlingen
vedtagne kommissorium, og opfyldelse af foreningens formål.
Stk. 7
Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 50% af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller i dennes fravær, næstformandens. Medlemmerne kan lade
sig repræsentere ved suppleant.
Stk. 8
Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Herudover indkalder formanden
til bestyrelsesmøder, når denne skønner det nødvendigt. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages
skriftligt varsel ved angivelse af dagsorden.

Stk. 10
Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. Til at
forestå foreningens daglige drift kan bestyrelsen
etablere et sekretariat.
§ 6 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Stk. 2
Til at forestå revision af foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen en revisor samt en suppleant.
Stk. 3
Foreningen kan stifte gæld i pengeinstitut til finansiering af den daglige drift.
§ 7 TEGNINGSBESTEMMELSE OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for
foreningens påhvilende forpligtigelser.
§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING
Foreningens vedtægter kan alene ændres ved vedtagelse på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3
af de afgivne stemmer er herfor.
Stk. 2
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet
af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af
foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage senere,
indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning
kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Stk. 3
Ved beslutning om opløsning fordeles foreningens
eventuelle formue til institutioner eller lignende, der
arbejder på at fremme en bæredygtig energipolitik.
Vedtaget på generalforsamlingen i København den
28. april 2015.

Torben Esbensen
Esbensen Rådg. Ingeniører
formand

Jakob Klint
Kuben Management
bestyrelsesmedlem

