
Vedtægter for 
Foreningen ElbilBy 

 
§ 1 – Navn 

Foreningens navn er: Foreningen ElbilBy.   

 

§ 2 – Formål 

Foreningens formål er at: 

 

 arbejde for mere miljøvenlige byer og infrastrukturer, 

 arbejde for at reducere mængden af helbredsskadelige stoffer og minimere 

støjgenerne fra bilerne, 

 fremme elbilismen, både for private, virksomheder og for el-delebilsordnin-

ger, 

 gøre elbilen til et naturligt valg for familien Danmark, 

 formidle oplysning om udviklingen inden for elbiler og lademuligheder, og 

 formidle oplysning om hverdagen som elbilist. 

 

Formålet opfyldes ved at: 

 

 hjælpe byplanlæggere og rådgivere med at indtænke miljøvenlig transport i 

bygge- og anlægsprojekter, 

 støtte op om nye teknologier og bæredygtig transport, for derved at øge til-

gængeligheden for elbiler, og 

 gennemføre events og møder med præsentation af elbiler og nye bæredygtige 

tiltag, som en del af oplysningsarbejdet. 

 

§ 3 – Foreningens medlemmer 

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. 

Medlemskab er bindende for et kalenderår ad gangen. 

 

Anmodning om optagelse i foreningen rettes til foreningens bestyrelse, der træffer 

afgørelse om medlemskab. 

 

En ansøger, der af bestyrelsen får afslag på optagelse i foreningen, kan fremsætte 

ansøgning om optagelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Generalfor-

samlingen tager stilling til ansøgningen. 

 

Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med et skriftligt varsel på 6 

måneder til udløbet af et kalenderår. Opsigelsen kan tidligst afgives i året efter det 

år, hvor optagelse er sket. 

 

§ 4 – Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 

 

Foreningens generalforsamlinger skal afholdes på foreningens hjemsted. Ved enig-

hed kan foreningens medlemmer beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes et 

andet sted. 

 



Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i inden udgangen af maj må-

ned i det efterfølgende år. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen, hvis 1/3 

af medlemmerne eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Ekstra-

ordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere 

indkaldes senest 2 uger efter, at 1/3 af medlemmerne skriftligt har forlangt det. 

 

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før ge-

neralforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail. 

 

Et medlem har ret til at få et bestemt emne optaget for dagsordenen for den ordinære 

generalforsamling. Kravet skal fremsættes over for bestyrelsen, som afgør, om for-

slaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 

 

Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, 

der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings 

vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne. 

 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne regnskabsår. 

3. Beslutning om foreningens økonomi: 

a. Godkendelse af årsrapporten. 

b. Godkendelse af budget. 

c. Fastsættelse af medlemskontingent. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt. 

 

§ 6 – Generalforsamlingens stemme- og repræsentationsret m.v. 

Hvert medlemskab giver 1 stemme. 

 

Et medlem har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig. 

En fuldmægtig kan udøve stemmeret på medlemmernes vegne mod forevisning af 

skriftlig og dateret fuldmagt. 

 

§ 7 – Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at 

generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten 

afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 

 

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre an-

det følger af selskabsloven eller af disse vedtægter. 

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af 

dirigenten. Protokollen, eller en bekræftet underskrift af denne, skal senest 2 uger 



efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for medlemmerne på for-

eningens hjemsted. 

 

§ 8 – Bestyrelse 

Generalforsamlingen vælger:  

 

 Bestyrelsens formand 

 Yderligere bestyrelsesmedlemmer på 2-4 personer. 

 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2-3 personer er på 

valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 

 

Referater af bestyrelsesmøder skal indføres i en protokol, som skal underskrives af 

de bestyrelsesmedlemmer, som er til stede på møderne. 

 

§ 9 – Økonomi og kontingent 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

 

Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det af bestyrelsen godkendte 

og underskrevne regnskab skal foreligge til orientering til medlemmerne senest 14 

dage før den ordinære generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen fastsætter på den ordinære forsamling hvert år foreningens 

budget for det efterfølgende år. 

 

§ 10 – Elektronisk kommunikation 

Foreningen kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-

mail) i kommunikation mellem foreningen og medlemmerne. Dette omfatter indkal-

delse af medlemmerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de 

fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport 

m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra foreningen til medlemmerne. Foreningen 

kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. 

Det er medlemmernes ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af korrekt elek-

tronisk kontaktoplysning. Medlemmerne kan få oplysninger om kravene til de an-

vendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved hen-

vendelse til foreningen. 

 

§ 11 – Tegningsregel 

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i for-

ening. 

 

 

§ 12 – Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår løber fra 01.01 – 31.12.  

 

Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2017.  

 

§ 13 – Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 generalforsamlingens fremmødte med-

lemmer. 



 

§ 14 – Opløsning 

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den 

ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. 

 

Opløsningen kan herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalfor-

samling. 

 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige for-

mål omfattet af foreningens formål – se § 2. 

 

 

 

Foreningen ElbilBy er stiftet den 22. marts 2017. 

 

 

Således godkendt  

 

Silkeborg, den 22. marts 2017 

 

 

      

Randi Vistisen Bent Vistisen  Jørn Grønkjær 

 

 


