
VEDTÆGTER FOR 
FORENINGEN GENSKABET

§ 1
Formål

Foreningen Genskabets formål er at skabe og drive et bæredygtigt, 
brugerstyret multikulturhus med genbrug som omdrejningspunkt, 
herunder direkte genbrug for at nedbringe affaldsmængden på Orø, 
en genbrugscentral, en delecentral, et demonstrationshus og et 
formidlingscenter med folkeoplysende aktivitet.

 

§ 2
Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Foreningen Genskabet.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Orø, 4305 Orø.

Stk. 3
Foreningen er politisk og religiøst uafhængig.

§ 3
Medlemmer
Som medlemmer optages alle personer, foreninger, institutioner eller 
virksomheder, som ønsker at støtte foreningens formål, aktivt eller 
passivt.



Stk. 1
Indmeldelse i foreningen sker ved mail til foreningens 
hovedmailadresse.

Stk. 2
Alle medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes hvert år på den 
ordinære generalforsamling. Kontingentåret følger kalenderåret. 
Medlemmer indmeldt efter 1. juli et år betaler halvt kontingent. 
Kontingentet skal være indbetalt senest d. 31. januar det pågældende 
kontingentår.
Kontingent er ved generalforsamlingen den 30.5.21 fastsat til 101 kr.

§ 4
Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af minimum 3 (forperson, kasserer samt et menigt 
medlem) og maksimum 5 medlemmer. Der vælges evt. 2 suppleanter.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne og har taleret, men 
ikke stemmeret.
Beslutninger vedtages kun ved enstemmighed i bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, 
undtagen forpersonen og kassereren, som vælges direkte. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3
Der afholdes minimum 6 bestyrelsesmøder årligt, og der føres et 
beslutningsreferat, som offentliggøres på foreningens hjemmeside 
senest fire uger efter mødets afholdelse. 

Stk. 4
Bestyrelsen har mulighed for at uddelegere opgaver til enkeltpersoner 
eller arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne kan være faste eller 
nedsættes ad hoc i forbindelse med forskellige aktiviteter. Bestyrelsen
er bemyndiget til at tildele arbejdsgrupper midler på baggrund af 
projektbeskrivelse og budget. Regnskab fremlægges senest to 
måneder efter en aktivitets afslutning eller halvårligt 1.7. og 31.12. for 



løbende arbejde.

Stk. 5
Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren.

§ 5
Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen. 
 
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest med 
udgangen af marts.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via foreningens 
hjemmeside med minimum 3 ugers varsel.
 
Stk. 3
Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer har 
stemmeret.
Hvert medlemskab har én stemme.
Har et medlem ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan
der stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 4
Regnskab og budget lægges på foreningens hjemmeside senest 7 
dage før generalforsamlingen.

Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og 
offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 



Stk. 6
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal minimum 
indeholde flg. punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Godkendelse af fuldmagter og valg af 2 stemmetællere
4.  Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
5.  Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til 

godkendelse
6.  Fremlæggelse af budget for det kommende år til 

godkendelse 
7.  Behandling af indkomne forslag samt fastsættelse af 

kontingent
8.  Forperson og kasserer vælges ved direkte valg for en 2-årig

periode. Forpersonen i lige år og kasserer i ulige år. 
9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter

for en 2-årig periode. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
lige år og 2 i ulige år, så ikke alle skal vælges samme år.

10.  Valg af revisor for en 1 årig periode
11. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under dette 

punkt.

Stk. 7
Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved 
stemmelighed om vedtægtsændringer bortfalder forslaget.
Ved stemmelighed ved til bestyrelsen foretages omvalg. Er der fortsat 
stemmelighed efter omvalg, trækkes der lod. 

Stk. 8
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de 
tilstedeværende medlemmer ønsker det.



§ 6
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter 
det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og 
samtidig angiver hvilke emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via foreningens 
hjemmeside senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget 
begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. 

Stk. 3
Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3, 7 og 11
under § 5, stk. 6.

Stk. 4
Tale- og stemmeret følger reglerne for den ordinære 
generalforsamling.

§ 7
Eksklusion

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder 
og/eller misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til 
den førstkommende generalforsamling, hvor der kræves 2/3 flertal af 
de fremmødte stemmeberettigede for at omstøde bestyrelsens 
beslutning. 



§ 8
Økonomi

Stk. 1
Udgifter i forbindelse med foreningens arbejde finansieres ved 
kontingent, indtægtsskabende aktiviteter som f.eks. markeder og 
kurser. Ligeledes søges relevante fonde og puljer og der er mulighed 
for at søge midler i forbindelse med offentlige instanser som evt. 
kommuner eller institutioner. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens 
økonomi, men kan ikke hæfte personligt for evt. gæld i foreningen.
 
Stk. 2
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9
Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling 
med 2/3 flertal blandt stemmeberettigede deltagere og modtagne 
fuldmagter. Opnås dette flertal ikke, indkalder bestyrelsen til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan 
vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede 
og fuldmagter. 

Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til 
afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling. 

Hvis foreningen opløses, tilfalder evt. frie midler et projekt eller en 
forening på Orø, som arbejder aktivt for et bedre miljø. Sekundært 
tilfalder evt. frie midler et projekt/ forening, som har et socialt sigte. 
Modtageren vælges af bestyrelsen. 

Foreningen er stiftet på Orø den 11. marts 2017.

Vedtægter ændret ved generalforsamlingen d. 30/5-2021.


