12. maj 2016

MiljøForum Fyn
Vedtægter

§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”MiljøForum Fyn”. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune.

§2
Formål
Foreningen har til formål at styrke en bæredygtig udvikling indenfor såvel den private som den
offentlige sektor på Fyn.
Foreningens formål søges opnået ved dialog mellem virksomheder og myndigheder,
samarbejdsprojekter, erfaringsudveksling, og ved at tilskynde private og offentlige virksomheder
til dokumenterede løbende forbedringer som fremmer en bæredygtig udvikling og styrker
virksomhedernes konkurrenceevne.
Foreningen etablerer miljøklubber og faglige netværk med det formål at skabe et mødested for
medlemmer, der dels ønsker at yde et frivilligt og forpligtende arbejde for en bæredygtig
udvikling, og dels ønsker at indgå i et netværk der sikrer medlemmerne inspiration og gode faglige
miljøer uanset virksomhedens størrelse.

§3
Medlemsforhold
Foreningens medlemmer er forummedlemmer, klubmedlemmer og medlemmer af emnespecifikke faglige netværk.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat med angivelse af, hvilken
medlemskategori, der søges om optagelse under.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer
stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker
det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket
medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er
ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige
medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med
2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
Udmeldelse og ændring af medlemsstatus finder sted skriftligt til foreningens sekretariat senest
med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan – under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte med øjeblikkelig virkning at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet
flydende forpligtelser, som handler til skade for foreningen, eller som i øvrigt modarbejder
foreningens formål. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog
uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af
kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket
udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab,
slettes ved bestyrelsens foranstaltning.
Alle medlemmer betaler kontingent som fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen
kan fastsætte differentieret kontingent for klubmedlemmer og faglige netværksmedlemmer.
Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret.
Kontingent indbetales til foreningen senest den 1. maj hvert år. Ved optagelse af nye medlemmer i
første halvdel af regnskabsåret betales fuldt årskontingent. Ved optagelse i anden halvdel af
regnskabsåret betales halvt årskontingent.
Rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til at være henholdsvis forummedlem og klubmedlem,
fremgår af nedenstående.
Forummedlemmer
Som forummedlem kan optages offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder og
institutioner med hjemsted på Fyn med tilhørende øer.

De fynske kommuner og Region Syddanmark kan ved et ekstraordinært bidrag til driften af
foreningen sikre sig gratis medlemskab for deres institutioner i en vilkårlig miljøklub under
foreningen.
Forummedlemmer deltager i opfyldelsen af foreningens overordnede formål, men er ikke
forpligtede til at udarbejde miljøredegørelser for egen virksomhed og modtager heller ikke hjælp
fra foreningen til dette. Alle forummedlemmer informeres om og kan deltage i miljøklubbernes
åbne arrangementer.
Forummedlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamlinger.
Klubmedlemmer
En medlemsvirksomhed kan ved indmeldelsen tilkendegive tilknytning til én eller flere
miljøklubber (jf. vedtægtens § 5) og benævnes da klub-medlem.
Et klubmedlem repræsenteres ved sin øverste leder. Medlemmet kan vælge en suppleant for
lederen.
Alle klubmedlemmer har adgang til alle åbne arrangementer i de øvrige miljøklubber samt i
foreningen.
Alle klubmedlemmer tilbydes hjælp til arbejdet med udarbejdelse af første miljøredegørelse.
Det enkelte klubmedlem er kun forpligtet til at udarbejde en miljøredegørelse i henhold til
vedtægtens § 5.
Formændene for de enkelte miljøklubber er fødte medlemmer af bestyrelsen.
Det enkelte klubmedlem har stemmeret både ved sin egen miljøklubs årsmøder og ved
foreningens generalforsamlinger.
Medlemmer af faglige netværk
Foreningen kan etablere netværk med et specifikt fagligt fokus. Sådanne benævnes fagligt
netværk og skal inden for sit område virke til fremme af foreningens formål og rumme
medlemsvirksomhedernes forpligtelse til dokumenterede, løbende forbedringer inden for det
faglige fokusområde.
Bestyrelsen fastsætter optagelseskriterier samt ydelser, forpligtelser og kontingenter for faglige
netværksmedlemmer. Kontingentet skal godkendes ved simpelt flertal på den førstkommende
generalforsamling efter etableringen af et fagligt netværk, men kan ikke have bagudrettede
konsekvenser.
Medlemmer af et fagligt netværk er tale- og stemmeberettigede på foreningens generalforsamling
og kan vælges til bestyrelsen.

Forretningspartnere
Foreningen kan have forretningspartnere i form af virksomheder, organisationer eller
myndigheder, som foreningen har et længerevarende, gensidigt forpligtende samarbejde med om
specifikke aktiviteter. Forretningspartnere kan både bidrage økonomisk til samarbejdet eller alene
gennem deres aktiviteter. Forretningspartnere har møde- og taleret til generalforsamlingen, men
har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

§4
Organisation
Foreningen virker gennem generalforsamling, miljøklubber, faglige netværk, bestyrelse,
forretningsudvalg, fællesmøder og sekretariat.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen fastsætter
forretningsorden for foreningens valgte forsamlinger.

§5
Miljøklubber
Foreningen igangsætter miljøklubber inden for udvalgte områder.
En miljøklub skal inden for sit område virke til fremme af foreningens formål.
Medlemmer med tilknytning til MiljøForum Fyn – Industri er forpligtet til at lade udarbejde en
miljøredegørelse efter de af miljøklubben fastlagte mindstekrav herom inden for en 2-årig periode
efter indmeldelse, og herefter hvert andet år. Medlemmer, der er registreret efter EMAS
forordningen er dog kun forpligtede til at aflevere miljøredegørelse hvert tredje år, svarende til
forordningens forpligtelse.

Generelt for alle miljøklubber:
Miljøklubben bistår medlemmerne i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på
miljøredegørelsen. Miljøklubben afholder arrangementer til inspiration og støtte for
medlemmernes miljøarbejde.
Årsmøde i miljøklubben finder sted hvert år inden 1. april, hvor valg af medlemmer til
miljøklubbens bestyrelse finder sted.

Indkaldelse til årsmøde i miljøklubben med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers
varsel ved særskilt skrivelse eller mail til de enkelte medlemmer.
Dagsorden for miljøklubbens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra miljøklubbens bestyrelse.
3. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse.
4. Valg af medlemmer/suppleanter til miljøklubbens bestyrelse.
5. Valg af formand i ulige årstal.
6. Eventuelt.

Bestyrelsen for en miljøklub består af 5 medlemmer.
Medlemmer til miljøklubbens bestyrelse vælges på årsmødet. Formanden for miljøklubben vælges
for en 2-årig periode i ulige årstal. Blandt de øvrige 4 medlemmer til miljøklubbens bestyrelse
vælges 2 i lige år og 2 i ulige år. Herefter er valgperioden 2 år. Genvalg kan finde sted.
På hvert årsmøde vælges tillige et antal suppleanter. Valgperioden er 1 år. En suppleant, som i
årets løb indtræder i miljøklubbens bestyrelse, overtager det udgåede medlems resterende
valgperiode.
Umiddelbart efter årsmødet konstituerer miljøklubbens bestyrelse sig selv med næstformand for
et år ad gangen. Resultatet af konstitueringen meddeles umiddelbart til sekretariatet.

§6
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen består af:
• samtlige forummedlemmer, og
• samtlige klubmedlemmer.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er endvidere gæster inviteret af bestyrelsen.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle forummedlemmer, klubmedlemmer og faglige
netværksmedlemmer.
Hver medlemsvirksomhed har én stemme.

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. juni.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter modtagelsen af
begæringen herom.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel
ved særskilt skrivelse eller mail til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.
Den ordinære generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
5. Godkendelse af budget og kontingent.
6. Valg til bestyrelse:
• bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige årstal og 1-2 i lige årstal).
• 2 bestyrelsessuppleanter (for ét år).
7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
8. Vedtagelse af ændringer af vedtægt og standard-forretningsorden.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremsat til afstemning uden for den udstedte dagsorden,
skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen
udsendes til medlemmerne 1 uge inden samme.
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller er indkommet
som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af
nærværende vedtægt.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt mindst ¼ af de fremmødte medlemmer begærer
dette. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem,
og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§7
Bestyrelse
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, som sammensættes på følgende vis:
• højest 3 medlemmer valgt af generalforsamlingen
• 2 medlemmer udpeget af de deltagende kommuner
• 1 medlem udpeget af Region Syddanmark,
• 1 medlem udpeget af og fra Udvikling Fyns bestyrelse
• 1 medlem kan udpeges af Miljøstyrelsen, og
• formanden for hver miljøklub er medlem af bestyrelsen – (p.t. 2 miljøklubber).
De to medlemmer udpeget af de deltagende kommuner udpeges således:


Borgmestrene og rådmændene i medlemskommunerne udpeger en borgmester eller
rådmand fra en medlemskommune til formandsposten. Formanden vælges for en 4-årig
periode følgende den kommunale valgperiode.



Medlemskommunernes formænd for Teknik- og Miljøudvalg udpeger én i kredsen som
menigt medlem i bestyrelsen. Udpegningen sker for en 4-årig periode følgende den
kommunale valgperiode.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 1
er på valg i ulige år, og 1-2 er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Antallet af valgte
bestyrelsesmedlemmer afpasses så der er 9 medlemmer i den samlede bestyrelse. Afgår et
bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der har flest stemmer, for den resterende
del af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand valgt blandt repræsentanterne for private
virksomheder, og med kasserer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.
Bestyrelsens opgaver vil, alt efter generalforsamlingens beslutning, bl.a. være
• at fastlægge foreningens overordnede strategi
• at igangsætte miljøklubber og projekter
• at koordinere foreningens aktiviteter såvel internt som i forhold til eksterne aktører.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder
det nødvendigt, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt
med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives
af de på det refererede møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtige, når
mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den
fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8
Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand
og kasserer.
Forretningsudvalget kan handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse.
Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til
godkendelse.
§9
Sekretariat
Bestyrelsen kan nedsætte et sekretariat med lønnet arbejdskraft til varetagelse af foreningens
daglige drift. Sekretariatets leder udpeges af bestyrelsen i samråd med de fynske kommuner og
Region Syddanmark.
§ 10
Fællesmøder
Bestyrelsen kan efter behov eller på opfordring fra medlemmer arrangere fællesmøder.
Fællesmøderne kan omhandle emner, som har interesse for en bredere kreds i foreningen.
Fællesmøderne kan også give mulighed for, at de enkelte miljøklubber præsenterer deres
aktiviteter for de af foreningens medlemmer, som måtte have interesse herfor.

§ 11
Tegning
Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§ 12
Regnskab
Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en
statsautoriseret eller registreret revisor.
Bestyrelsen skal forelægge ændringer i kontingent til godkendelse på generalforsamlingen.
Kontingentet finansierer foreningens drift og kan anvendes til at give tilskud til foreningens
miljøklubber, aktiviteter og projekter. Foreningens drift, aktiviteter og projekter kan finansieres
eksternt.
§ 13
Hæftelse
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Der påhviler således ikke
foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningen med den til enhver tid
værende formue i foreningen.
§ 14
Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på
en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 15
Ændring af standard-forretningsorden
Forslag til ændring af standard-forretningsorden for miljøklubber tilknyttet foreningen kan
forelægges på ethvert møde i generalforsamlingen.
Til vedtagelse kræves, at et flertal af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 16
Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny

generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens
formål.

Vedtaget på MiljøForum Fyns generalforsamling den 12. maj 2016.
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

