Nordsjælland

VEDTÆGT
Gældende pr. 16. marts 2017
Navn
§1
Stk.1. Foreningens navn er Europabevægelsen Nordsjælland.

Formål
§2
Stk.1. Foreningens formål er at arbejde for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de
europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i
Europarådets statut og traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.
Stk. 2. Foreningen er medlem af organisationen Den Danske Europabevægelse og arbejder i
overensstemmelse med denne organisations vedtægt og program.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Medlemmer
§3
Stk. 1. Foreningens medlemmer er Den Danske Europabevægelses medlemmer bosiddende i følgende
kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm
og Rudersdal.
Stk. 2. Ind- og udmeldelse sker som følge heraf gennem hovedorganisationen.
Stk. 3. Medlemmer kan vælge at udøve deres medlemsrettigheder i en anden region end den, hvor de er
geografisk hjemmehørende. Hvis et medlem ønsker at gøre dette, skal vedkommende skriftligt give besked
herom til landssekretariatet. Et medlem kan kun udøve sine medlemsrettigheder i én region.

Generalforsamling
§4
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. februar til 31. marts.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/3
af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette eller efter skriftligt begæring fra Den Danske
Europabevægelses forretningsudvalg.

* Et medlem af regionsforeningen for hvert påbegyndt 100 medlemmer, jf. landsvedtægt § 9, stk.2, litra. e
** Næstformand samt suppleanter til de under ** valgte medlemmer
*** En delegeret for hver påbegyndt 25 medlem, jf. landsvedtægt § 6, stk. 2, litra e.

Stk. 4. I sådanne tilfælde, jf. § 4, stk. 3., er bestyrelsen forpligtet til at indkalde generalforsamlingen således,
at denne kan afholdes senest månedsdagen for begæringens modtagelse.

§5
Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved direkte, skriftlig meddelelse til foreningens
medlemmer afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

§6
Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed
5. Behandling af eventuelle forslag
6. Valg af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Et antal bestyrelsesmedlemmer fastsat af generalforsamlingen, dog max 9 medlemmer, således at den
samlede bestyrelse ikke overstiger 12 medlemmer.
e. 2 revisorer, samt en suppleant herfor
f. Repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse *
g. Hovedbestyrelsessuppleanter **
h. Delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde ***
i. Landsmødesuppleanter
7. Eventuelt
Ad pkt. 5
Stk. 1. Ethvert forslag, som ønskes behandlet og besluttet på den årlige generalforsamling, skal fremsendes
til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Forslag til ændringer i foreningens vedtægt skal dog være formanden i hænde senest 1. februar,
forud for den følgende generalforsamling, jf. § 4. stk.2.
Stk. 3. Alle forslag, jf. pkt.5, stk. 1. og 2. skal udsendes til alle medlemmer senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Alle emner kan rejses på generalforsamlingen til debat, men kan ikke sættes til afstemning.

§7
Stk. 1. Alle fremmødte ved generalforsamlingen har taleret, men kun foreningens medlemmer, der har
betalt det senest opkrævede kontingent, har forslagsret på generalforsamlingen, ligesom kun disse er
valgbare ved de under dagsordenens pkt. 6 a-d og f-i nævnte valg.
Stk. 2. Alle tilstedeværende medlemmer, der har betalt den senest opkrævede kontingent, har en stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
* Et medlem af regionsforeningen for hvert påbegyndt 100 medlemmer, jf. landsvedtægt § 9, stk.2, litra. e
** Næstformand samt suppleanter til de under ** valgte medlemmer
*** En delegeret for hver påbegyndt 25 medlem, jf. landsvedtægt § 6, stk. 2, litra e.

Bestyrelsen
§8
Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren og de på generalforsamlingen valgte
bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formand indkalder til bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Europabevægelsen Nordsjælland tegnes af formanden og kassereren.
Stk. 3. Bestyrelsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg og fastsætter i øvrigt sin egen
forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
dens generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Stk. 5. Europabevægelsen i Nordsjælland afholder mindst 3 offentlige arrangementer om året samt den
årlige generalforsamling.

Regnskab
§9
Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig regnskabsmæssig og kritisk revision.
Stk. 3. Det reviderede årsregnskab skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal efter endt godkendelse underskrives af formanden, kassereren og den på generalforsamlingen valgte
dirigent og tilstilles Den Danske Europabevægelses hovedkasserer.

Øvrige bestemmelser
§10
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, efter at et forslag herom, fremsat som vedtægtsændring, er vedtaget
med to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer på to hinanden følgende
generalforsamlinger afholdt med mindst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. Eventuelle aktiver tilfalder Den Danske Europabevægelse.

§11
Stk. 1. Vedtægten kan ændres på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte
stemmeberettigedes stemmer.
Stk. 2. Ændringerne skal for at få gyldighed godkendes af Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg.

§12
Stk. 1. Denne vedtægt er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. september 1980,
ændret på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2004, på den ordinære generalforsamling den 14.
marts 2007 og på den ordinære generalforsamling, den 16. marts 2017.

* Et medlem af regionsforeningen for hvert påbegyndt 100 medlemmer, jf. landsvedtægt § 9, stk.2, litra. e
** Næstformand samt suppleanter til de under ** valgte medlemmer
*** En delegeret for hver påbegyndt 25 medlem, jf. landsvedtægt § 6, stk. 2, litra e.

