Vedtægter for foreningen Permakultur Randers
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. december 2017, Randers Naturcenter.

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Permakultur Randers.
Foreningens hjemsted er Randers Kommune og foreningens kontaktadresse er kassererens
adresse.
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at arbejde for Permakulturens udbredelse og udvikling i Randers og
omegn og at varetage permakulturens etiske principper. Vi vægter samarbejde med alle
borgere og andre permakulturforeninger lokalt og globalt.
§ 3. Idégrundlag.
Foreningens virke bygger på følgende etiske principper:
1. Omsorg for jorden.
2. Omsorg for mennesker.
3. Videregive idéer, oplysning, viden og overskud, til støtte for punkt 1 og 2.
§ 4. Arbejde.
Foreningen arbejder for sit formål, blandt andet gennem netværksudvikling, formidling,
kurser, udgivelser og støtte til og igangsætning af praktiske projekter.
§ 5. Tilknytning.
Foreningen og dens virke er ikke tilknyttet nogen politiske partier, trosretninger eller religiøse
bevægelser.
§ 6. Medlemmer.
Som medlem optages personer, der tilslutter sig foreningens formål.
§ 7. Møder.
Bestyrelsesmøder er principielt åbne, og de afholdes efter behov. Bestyrelsen kan dog i
særlige tilfælde beslutte, at hele eller dele af et bestyrelsesmøde holdes lukket.
Stk. 2. Tid og sted samt åben dagsorden for åbne bestyrelsesmøder offentliggøres
umiddelbart efter datobeslutning, som minimum på foreningens Facebook-kanal og eventuel
hjemmeside.
Stk. 3. På åbne bestyrelsesmøder har alle foreningens medlemmer adgang med taleret.
§ 8. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
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§ 9. Ordinær generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens daglige ledelse
varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes senest 31. marts og indkaldes med minimum tre
ugers varsel. Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 2 måneder før afholdelsen.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtaget, skal være bestyrelsen i hænde
senest
5 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Alle fremmødte har taleret. Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 5. PDC certifikatholdere, og op til tre uden certifikat, kan vælges til bestyrelsen.
§ 10. Dagsorden.
Bestyrelsens forslag samt evt. andre fra medlemmer indkomne forslag til
generalforsamlingsdagsorden, skal offentliggøres som minimum på foreningen
Facebook-kanal og eventuel hjemmeside minimum tre uger før generalforsamlingen.
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af dagsorden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.
7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i af bestyrelsen ønsker det, eller
såfremt 70% af medlemmerne kræver det.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum tre ugers
varsel.
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§ 12. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med en talsperson og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv eventuel
forretningsorden.
Stk. 2. Foreningen tegnes af talspersonen og kasseren i fællesskab.
Stk. 3. I tilfælde af ansøgninger om projektbevillinger til foreningen beslutter bestyrelsen
forud for ansøgningen, hvem af de tegningsberettigede, der skal anføres som juridisk
ansvarlig på foreningens vegne. Beslutningen skal fremgå af referatet.
Stk. 4. Kassereren kan disponere (er tegningsberettiget) på bankkonto, men kan ikke på eget
initiativ optage lån, eller foretage investeringer, af nogen art. Kassereren skal for ethvert
bestyrelsesmedlem kunne fremvise bankindestående og -bevægelser.
§ 13. Vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal af de på generalforsamlingen
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2. Formål og Idégrundlag kan dog kun ændres ved ¾ flertal på to på hinanden følgende
ordinære generalforsamlinger.
§ 14. Eksklusion.
Hvis et medlem optræder i strid med foreningens formål og idégrundlag kan medlemmet
ekskluderes af bestyrelsen.
Stk. 2. Det ekskluderede medlem kan forlange, at bestyrelsen lader beslutningen prøve på
en generalforsamling. På generalforsamlingen har medlemmet møde- og taleret under
punktets behandling, men dog ikke stemmeret.
§ 15. Opløsning.
Foreningen kan kun opløses ved beslutning med 3/4 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et bæredygtighedsprojekt,
som den sidste af de to generalforsamlinger kan tilslutte sig med simpelt flertal.
Stk. 3. Hvis minimum fem medlemmer vil fortsætte foreningen, så fortsætter foreningen.
Randers Naturcenter, 14. december 2017
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