Dokumentstatus: Godkendt, CGRE 200303
Elektronisk versionsstyring på ELN sharepoint

Vedtægter for
Foreningen EnergyLab Nordhavn
§ 1 Navn og hjemsted
EnergyLab Nordhavn er en forening med hjemsted i Københavns Kommune.
§ 2. Formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at understøtte medlemmernes udvikling og demonstration af bæredygtige
energiteknologier og -løsninger i Københavns Nordhavn, og derved bidrage til at udvikle og
fastholde bydelen som et af Europas førende og mest synlige levende storbylaboratorier for
bæredygtige energiløsninger. Termen bæredygtige energiløsninger omfatter eksperimentelle
installationer, infrastrukturer og faciliteter, samt aftaleforhold og samarbejder som medlemmerne
etablerer og anvender.
Stk. 2.
Foreningens formål opnås gennem en lokal tilstedeværelse og synlighed i Nordhavn, og igennem
netværksarrangementer og projektudvikling mellem offentlige og private virksomheder,
vidensinstitutioner, kulturinstitutioner, myndigheder, energiselskaber, lokale borgere og andre
relevante aktører.
§ 3. Medlemsforhold
Stk. 1.
Foreningen er et udtryk for et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder (herunder
kulturinstitutioner og energiselskaber), vidensinstitutioner, myndigheder, lokale borgere, samt
øvrige interesserede organisationer, enkeltpersoner m.v.
Stk. 2.
Medlemmer kan være private og offentlige virksomheder, institutioner, organisationer og
enkeltpersoner, der har tilknytning til Nordhavn, enten ved egen adresse eller ved udviklings- eller
formidlingsaktiviteter i området, og som har en interesse i foreningens formål.
Stk. 3.
Andre aktører, der ønsker at støtte foreningens formål, kan dog optages som medlemmer efter
godkendelse i bestyrelsen.
Stk. 4.
Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden med 6 måneders varsel. Ved udmeldelse kan
der ikke gøres krav på foreningens formue.
§ 4. Medlemsbidrag
Stk. 1.
Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamlingens fastsættelse af medlemsbidrag for det
kommende år. Der differentieres mellem forskellige kategorier af medlemsbidrag. Der kan anvendes
”kollektivt medlemskab” for virksomheder og institutioner, som har fælles ejerforhold eller lign.
Stk. 2.
Medlemsbidraget opkræves forud og en gang årligt.
Stk. 3.
Medlemsbidraget skal være betalt for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 4.
Ved optagelse af nye medlemmer fastsættes bidraget i forhold til antallet af måneder, som resterer
i det pågældende regnskabsår.

1

Dokumentstatus: Godkendt, CGRE 200303
Elektronisk versionsstyring på ELN sharepoint

Stk. 5.
Foreningens aktiver tilhører foreningen. Medlemmerne kan ikke gøre krav på en ideel andel af
disse. Foreningens medlemmer kan ikke pålægges at betale andre økonomiske bidrag end
medlemsbidraget, og ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens virke og
dispositioner jf. tillige § 8 stk. 2
§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. maj.
Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på
begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives til
bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal
indkaldes inden fire uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 4.
Indkaldelse til generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, med angivelse af dagsorden skal
finde sted med 3 ugers varsel. Evt. indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne mindst én
uge inden generalforsamlingen.
Stk. 5.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2
uger før generalforsamlingen.
Stk. 6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Udpegning af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab for det forudgående år
5. Godkendelse af årsplan/planlagte aktiviteter
6. Godkendelse af budget- og medlemsbidrag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Stk. 7.
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder generalforsamlingen og
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
Stk. 8.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er bidragsbetalende medlemmer. Stemmerne
fordeles efter følgende nøgle:
51% af stemmerne fordeles mellem de medlemmer, der har deltaget i det EUDP-støttede
EnergyLab Nordhavn projekt under bevillingerne 64014-0555 og 64015-0055 efter den i den
for disse projekter gældende samarbejdsaftale beskrevne stemmefordeling.
49% af stemmerne fordeles blandt foreningens øvrige medlemmer efter fordelingstal, der
udgøres af kvadratroden af medlemsbidraget. .
Det er muligt at lade sig repræsentere til generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagten må
ikke indeholde instrukser om, hvordan der skal stemmes.
Stk. 9.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal undtagen i de situationer, der
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er omfattet af § 6, § 9 og § 10. I situationer omfattet af § 6, § 10 og § 11 kræves vedtagelse på en
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
Stk. 10.
Der udarbejdes referat vedr. det på generalforsamlingen passerede. Referatet udsendes til
medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.
§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5-13 medlemmer, samt 2 suppleanter, der vælges blandt de
bidragsbetalende medlemmer. Bestyrelsen skal som udgangspunkt tælle:
•

Mindst 1 repræsentant for det private erhvervsliv, som vælges efter indstilling fra deres
respektive medlemsorganisationer.

•

Mindst 1 repræsentant for offentlige organisationer, virksomheder, kommune eller
myndigheder, som vælges efter indstilling fra deres respektive medlemsorganisationer.

•

Mindst 1 repræsentant for vidensinstitutionerne, som vælges efter indstilling fra de
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som er medlemmer.

•

Mindst 1 repræsentant for organisationer, foreninger, enkeltpersoner mv, som har
tilkendegivet ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan sidde
længere end 8 år.
Stk. 3.
Bestyrelsen har ansvar for
•
at fastlægge rammer og mål for foreningen
•
at vedtage årsplan for aktiviteter og projekter som led i realiseringen af visionen
•
at udarbejde forslag til budget, herunder medlemsbidrag for den kommende periode
•
at drøfte og indstille eventuelle vedtægtsændringer
•
at føre tilsyn med sekretariatets virksomhed
•
at sikre en bred medlemsopbakning til opnåelse af foreningens formål.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.
Stk. 5
Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6.
Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt efter formandens beslutning og indkaldes i øvrigt,
når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 7.
Der udarbejdes referat over bestyrelsens møder. Referatet udsendes elektronisk til bestyrelsens
medlemmer efter hvert møde.
Stk. 8.
I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv fra de valgte
suppleanter.
§ 7. Sekretariat
Stk. 1.
Den daglige drift af foreningen varetages af et sekretariat ved DTU Elektro, Center for
El og Energi, efter aftale med bestyrelsen.
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§ 8. Regnskab og formue
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.
§ 9. Tegning og hæftelse
Stk. 1.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et øvrigt bestyrelsesmedlem.
Stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de foreningens forpligtelser.
§ 10. Ændring af vedtægten
Stk. 1.
Ændringer i vedtægten kræver jf. § 5 stk. 9 vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer og hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2.
Såfremt der ikke deltager 2/3 af medlemmerne, kan vedtægterne ændres på en hertil indkaldt
ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer. Sådan ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 4 uger efter den
ordinære generalforsamling og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

§ 11. Opløsning
Stk. 1.
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 opløsningen kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, jf. proceduren i § 10. Foreningens formue ved
opløsningstidspunktet fordeles mellem medlemmerne pro rata i forhold til de sidste to års
medlemsbidrag.
§ 12. Overgangsbestemmelser
Stk.1.
Ved den stiftende generalforsamling vælges alle bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
Ved generalforsamling et år efter den stiftende generalforsamling er halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne på valg. Hvem dette er afgøres ved lodtrækning.
Stk. 3.
Ved den stiftende generalforsamling skal flertallet af de valgte bestyrelsesmedlemmer
repræsentere de i EnergyLab Nordhavn projektet (specificeret i §5, stk.8) deltagende
medlemmer.
Stk. 4.
Ved den stiftende generalforsamling behøver medlemsbidrag ikke at være indbetalt, men
indmeldelseserklæring skal foreligge.
Endeligt udfærdiget 4. marts 2020 og tiltrådt på stiftende generalforsamling den 11. marts 2019.

Dirigent
Med henvisning til referat af den stiftende generalforsamling, underskrevet af dirigenten.
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