Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

§ 1. Foreningens navn er
Grobund, Ebeltoft

§ 2. Foreningens formål
1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve
og eje jord og bygninger og udleje disse til virksomheder og foreninger der har
det almennyttige sigte at skabe en gældfri og affalds fri samfundsudvikling. At
skabe bosætning, produktion og kultur der understøtter udviklingen af socialt
ansvar og værdier, der respektere mennesker og natur i et globalt perspektiv til
gavn for fremtidige generationer.

2. At oprette, Grobund andelsboligforening, der har til formål:
At skabe bosætning der er gældfri og affalds fri.
At handle lokalt og tænke globalt.
At udvikle lokal forsyning af mad og energi.
At deltage aktivt i samfundsudviklingen med samarbejde og respekt for natur
og andre kulturer.

3. At oprette, Andelsselskabet Fabrikken:
Som skal skabe grobund for Kulturvirksomhed, Landbrug, håndværk, fiskeri og
produktion
Formål: At skabe holdbare affaldsfri produkter der medvirker til trivsel og
sundhed og som understøtter fremtidige generationers behov. At skabe
kulturelle aktiviteter der er inddragende, udviklende og aktiverende.

4. Initiativ til aktiviteter der udvikler lokalområdet.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages interesseret, der vil arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Genralforsamlingen fastsætter det årlige kontigent.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af
februar/marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske
elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der
har betalt kontigent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:


1. Valg af stemmetællere



2. Valg af dirigent



3. Formandens beretning



4. Regnskabsaflæggelse



5. Behandling af indkomne forslag



6. Fastsættelse af kontingent



7. Godkendelse af budget



8. Valg af formand



9. Valg af næstformand



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer



11. Valg af revisorer



12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der

ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for den
ordinære generalforsamling.

Stk 6. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årige periode.
Det første år vælges der 3 medlemmer for 2 år, og 2 medlemmer for 1 år.
Der vælges 2 suppleanter.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er
foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert
medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der
skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begrundet anmodning om det, over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
består af kassereren og minimum 1 medlem.
Bestyrelsen kan udpege en daglig leder/koordinator der varetager bestyrelsens
beslutninger.
Stk. 2. Bestyrelsen/koordinatoren leder foreningen i overensstemmelse med
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt
med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det er nødvendigt, eller mindst
to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens
kundskab.

§ 7. Økonomi regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt
regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af
kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti,
herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen med 2/3 flertal.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på generalforsamlingen,
enten en ekstraordinær eller den almindelige generalforsamling.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

