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Vedtægter for Bølgekraftforeningen.
Vedtægterne er trådt i kraft ved foreningens stiftende generalforsamling d. 8. marts 1997.
Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling på Odense Teknikum 16. april 2005.
Derefter gælder følgende:
§1

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er ”Bølgekraftforeningen –
foreningen til fremme af bølgekraft og andre havenergiformer”.

§2

FORMÅL
At fremme oplysning og videreformidling om bølgekraft og andre havenergiformer.
At skabe rammer for udvikling og afprøvning af anlæg, der udnytter bølger og andre
havenergiformer.
I samarbejde med elselskaber, industri og universiteter, at omsætte resultater til
produktion og beskæftigelse.

§3

INFORMATIONSCENTER OG TESTSITE
Foreningen tager efter stiftelsen initiativ til etablering af værksteds- og testfaciliteter
for skalaopbyggede forsøgsmodeller.
Etablering af landssekretariat og informationscenter.
Etablering af afprøvningsfaciliteter for forsøgsmodeller.
Og når det bliver aktuelt:
Etablering af havplaceret forsøgsområde med on og off shore testgrej.

§4

KAPITALFORHOLD
Foreningen til fremme af Bølgekraft finansieres via medlemskontingenter og håber på
økonomisk støtte fra offentlige udviklingsmidler.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens aktiver.
Foreningens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut eller i sikre realisable
værdipapirer.
Dispositioner over foreningens midler kan kun ske ved samtidig underskrift af
formand og kasserer. Dispositioner sker under ansvar for generalforsamlingen.

§5

MEDLEMSKAB
Som aktive medlemmer kan optages enkeltpersoner og firmaer, der arbejder indenfor
bølgekraft og relevante teknikområder.
Som passive medlemmer kan optages personer, firmaer, afdelinger af firmaer, og
organisationer, som gennem deres virksomhed anses for at fremme foreningens
formål.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kan nægte optagelse,
hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer imod. I tilfælde af nægtelse skal
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spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom ansøgeren ønsker
det.

§6

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år oktober/november måned.
Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive
dagsordenen.
Foreningens medlemmer kan begære forslag optaget på dagsordenen ved skriftlig
henvendelse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem, det være person eller firma, har een stemme. Kun aktive medlemmer
har stemmeret.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om, hvem der ud over medlemmerne skal
være adgangsberettiget og eventuelt taleberettiget.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Derefter valg af 2 suppleanter for ét år.
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

§7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt enten af bestyrelsen eller mindst
25 % af af foreningens medlemmer. Efter modtagelse af behørigt underskrevet
begæring herom, skal bestyrelsen inden 4 uger foranledige en ekstraordinær
generalforsamling afholdt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter
samme regler som ordinær generalforsamling.
Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde forslag til dagsorden.
Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde emner, som er
angivet i begæringen. Bestyrelsen kan herudover sætte emner på dagsordenen.

§8

BESTYRELSEN
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Bestyrelsen består af en formand valgt direkte på generalforsamlingen og 6
medlemmer valgt for 2 år. Der vælges skiftevis 3 i lige år og 3 i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, samt supplerer sig selv, såfremt et medlem afgår i
utide.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv indadtil som udadtil under ansvar overfor
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent. Eller når mindst 2
medlemmer af bestyrelsen kræver det. Dagsorden skal angives.
Der afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder, der efter intern aftale kan afvikles
elektronisk.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer incl. formanden
eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.
§9

FORHANDLINGSPROTOKOL
Bestyrelsen udpeger en sekretær, der skriver referat af bestyrelsesmøderne.
Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmedlemmer skal til en hver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og
til at tage afskrift af denne.

§ 10

REPRÆSENTATION
Foreningens bestyrelse udvælger fra sin midte eller medlemskreds medlemmer, der
kan repræsentere foreningen i udvalg og bestyrelser.
Specielt i fagudvalg, hvor mange interesser står på spil, skal repræsentanten
omhyggeligt varetage foreningens tarv. Hvis enkelte kun fremmer egne projekter
medfører det øjeblikkelig fratræden og udskiftning.

§ 11

REVISON
Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to uden for
bestyrelsen valgte revisorer.

§ 12

BESLUTNING
Afstemning i foreningen skal være skriftlig, hvis dette begæres af mindst ét
stemmeberettiget tilstedeværende medlem.
Skriftlig afstemning skal ligeledes foretages ved valg af bestyrelsesmedlemmer,
revisor og revisorsuppleant, såfremt der opstilles flere kandidater end der skal vælges.
Beslutninger og vedtagelser træffes, hvis ikke andet er bestemt, ved simpelt flertal.
Det vil sige, at et forslag for at blive vedtaget skal opnå mindst én stemme mere end
halvdelen af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer og vedtagelse af eksklusion og genoptagelse af ekskluderede
medlemmer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Desuden skal 2/3 af
medlemmerne være til stede.
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Hvis under 2/3 af medlemmerne er tilstede, kan der derefter indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, og denne kan da træffe gyldig beslutning uden
hensyn til de fremmødtes antal. Stadig med 2/3 margin.
§ 14

OPLØSNING
Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en afstemning, der forberedes og
foretages som angives for vedtægtsændringer.
I tilfælde af foreningens ophævelse stiftes der for foreningens midler en fond til
fremme af anvendelsen af bølgekraft.

§ 15

IKRAFTTRÆDEN
Vedtægterne træder i kraft ved den stiftende generalforsamling 8. marts 1997.

Dirigent
Ian Jordan

Vedtaget på stiftende generalforsamling, den 8. marts 1997.
Ændret på ordinær generalforsamling, den 16. april 2005.

Formand
Stig Vindeløv

