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Vedtægter for Foreningen Energilaboratoriet i Brønderslev 

 

1. Navn og hjemsted 

Foreningen Energilaboratoriet har hjemsted i Brønderslev Kommune. 

 

2. Formål 

Foreningens formål er at formidle viden og skabe mulighed for aktive læringsforløb om bæredygtig energiproduktion og 

vedvarende energiteknologier primært rettet mod elever og studerende ved skoler, ungdoms- og videregående 

uddannelser i Region Nordjylland med særligt udgangspunkt i teknologier anvendt i lokalområdet. 

 

3. Medlemskab 

Fødte medlemmer af foreningen er: Brønderslev Forsyning, Brønderslev Kommune, Brønderslev Gymnasium & HF, Det 

Gymnasiale Samarbejdsforum i region Nordjylland, Aalborg Universitet. 

 

Interesserede parter kan efter anmodning herom ved beslutning i bestyrelsen optages som medlemmer i foreningen. 

 

Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. 

Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 

 

4. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Bestyrelsens indkalder til Generalforsamling med mindst 14 dages varsel.  

Ordinær general forsamling afholdes hvert år i marts måned. 

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal som minimum overholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Årsberetning og godkendelse heraf 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 

4. Indkomne forslag. Forslag skal stilles senest syv dage for generalforsamlingen. 

5. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer 

og beslutning om foreningens opløsning. 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af 

medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at 

der er indgået ønske om det. 

 

5. Foreningens bestyrelse 

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og består af mindst fem og maksimalt syv medlemmer, som udpeges af 

på følgende måde: 

 

 Brønderslev Forsyning udpeger et medlem 

 Brønderslev Kommune/skoleforvaltningen udpeger et medlem 
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 Brønderslev Gymnasium udpeger et medlem 

 Det Gymnasiale Samarbejdsforum for gymnasie- og HF i regionen skoler udpeger et medlem 

 Et medlem udpeges af Aalborg Universitet 

 

Herudover kan udpeges et eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formand for bestyrelsen er den til hver tid siddende 

repræsentant for Brønderslev Forsyning. Bestyrelsen konstituerer sig herudover med næstformand, 

uddannelsesansvarlig og kasserer. Bestyrelsen kan beslutte at posten som kasserer varetages af tredjemand. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Det tilstræbes, at der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder om året. 

Bestyrelsesmøder kan afholdes via digitale platforme. Brønderslev Forsyning stiller ressourcer til rådighed for 

bestyrelsens mødeafholdelse og bogføring/økonomistyring. 

 

6. Kontingent 

De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.  

 

Medlemmer, der deltager i bestyrelsesarbejdet betaler ikke kontingent, idet bestyrelsesarbejdet værdisættes og regnes 

for medlemmets betaling til foreningen. 

 

7. Regnskab og økonomi 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den 

ordinære generalforsamling. 

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke 

foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

8. Tegningsret 

Bestyrelsen tegnes af formand og kassereren i fællesskab eller formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for 

sig. 

 

Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive. 

 

9. Vedtægtsændringer og opløsning 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings 

fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål i Brønderslev Kommune. 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den  

 

 

 


