
\ledtægter fer Nønrelqær Fnges VindmølNeforening

$ 1. Foreningen$ nnvn o$g hjemsted

Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse.

$ 2. F oreningens tbrmål og CI!]gaver

Foreningens hovedformål er at samle borgerne i og omkring Nørrekær Enge, således at

foreningens mediemmer udgør en lokal initiativgruppe, der skal sikre at borgerne får mest

mulig medbestemmelse på vindmølleplanlægningen i Nørrekær Enge, således at lokalområdet

kompenseres for de ulemper, et eventuelt vindmølleprojekt medfører.

Det er endvidere foreningens hovedformål selv at kunne opstille vindmøller, således at

rettighederne til vindmøllerne efter opstillingen, eller under projekteringen, kan overdrages til
de parter, der skal være de endelige ejere af vindmøllerne. Det er herunder foreningens formål

at ejerskabet til møllerne skal tilbydes borgere inden for Vesthimmerlands og Aalborg

kommuner, ligesom en del af ejerskabet skal placeres hos en fond, der blandt andet har til
formål at tilgodese lokal udvikling i området omkring Nørrekær Enge.

Foreningens underformål vil være :

- athvis der kan opstilles vindmøller i Nørrekær Enge, så skal en så stor del som muligt
af det overskud, vindmøllerne genererer, kommer lokalsamfundet til gavn.

- at sikre medbestemmelse på antallet af planlagte vindmøller, størrelse, placering og

model.
- at sikre at foreningen kan forestå stiftelse af et kommanditselskab, hvor ejerskabet til

vindmøllerne kan placeres, således at hæftelsesforholdene i kommanditselskabet

etableres således at komplementaren hæfter fuldt ud, mens kommanditister alene hæfter

med deres kontante indskud
- atsikre at foreningen, i forbindelse med stiftelse af kommanditselskabet, kan forestå

udarbejdelse af vedtægter med henblik på at den juridiske enhed efterfølgende selv kan

projektere, opstille og drive vindmøller, der i henhold til gældende lovgivning skal til
falde lokale borgere.

- at sikre at foreningen kan opstille møller til lokal udvikling udover de 20%;o til naboer,

ved etablering af en lokal udviklingsfond, hvor afkastet fra de opstillede møller skal

tilegnes lokal udvikling.
- at sikre at foreningen har medindflydelse på, hvorledes den lokale udviklingsfond's

overskud anvendes til lokal udvikling.
- atarbejde for skærpede støjbegrænsninger for vindmøllerne bl.a. ved at sikre at

møllerne har så stor afstand som muligt til nærmeste beboelse.

- at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.



$ 3. Medlemskab og kontingent

Som aktive medlemmer med stemmeret til foreningens generalforsamling kan optages enhver

person over 18 år bosiddende i Vesthimmerlands eller Aalborg Kommune og med

bopælsadresse i lokalområdet, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

Lokalområdet defineres som det område, der ligger inden for 4,5 km af det projekterede

vindmølleprojekt.
Personer med tilknytning til lokalområdet, men med adresse uden for dette samt personer i
lokalområdet, der er bosiddende i Jammerbugt Kommune inden for 4,5 km af det projekterede

vindmølleprojekt kan optages som passive medlemmer med ret til at deltage i
generalforsamlingen uden stemmeret, ligesom de ikke er valgbare til bestyrelsen.

foreninger kan også optages som passive medlemmer.

Ingen af foreningens medlemmer betaier kontingent.

Ved indmeldelse i foreningen oplyses navn og adresse samt mail. Hvis et medlem fir en ny

mailadresse, meddeles det til foreningen.

$ 4. Generalforsamling, dagsorden og valg af bestyrelse

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der aftroldes ordinær

generalforsamling hvert år i august eller september måned. Indkaldelse skal ske med mindst 4

.rgetr varsel pr. mail til medlemmeme. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal

mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.

2. Aflæggelse og drøftelse af bestyrelsens årsberetning'

3. Aflæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.

Der er 3 medlemmer på valg i lige år og 3 i ulige år.

6. Y alg af 2 suppleanter.
I . Yalg af 2 revisorer.
8. Udpegning af et flertal af bestyrelsesmedlemmer til lokal udviklingsfond.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen'

Forslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest en

uge føi generalforsu*ting.tt. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde

senest 2 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne pr. mail senest 7 dage føt genetalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.



Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, nar den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved

almindeligt flertal.

Alle med et aktivt medlemskab af foreningen har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt eller brev.

Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning. Ved personvalg foretages dog altid skriftlig
afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Skriftlig afstemning foretages endvidere, hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer begærer det.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Foreningens bestyrelse bestar af op til 6 medlemmer.

Der vælges 3 medlemmer fra Vesthimmerlands Kommune og 3 fra Aalborg Kommune. Det

sker efter flg. valgprocedure:

- Alle aktive medlemmer på generalforsamlingen kan stemme på op til 3 af de opstillede

kandidater.
- De 3 kandidater fra henholdsvis Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune, der

far flest stemmer, er valgt.

Herefter vælges 2 suppleanter, 1 fra hver kommune. Samme valgprocedure som ovenfor, blot

kan man kun stemme på I kandidat. Suppleanteme vælges for et år.

Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de foreslåede

kandidater valgt uden afstemning.

Hvis en kommune opstiller færre kandidater, end kommunen er berettiget tilifølge vedtægterne,

reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Dirigenten instruerer om afstemningsregler.

Den valgte bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.

Efter en generalforsamling udarbejder bestyrelsen et referat, der tilsendes medlemmerne pr. mail

senest 3 uger efter generalforsamlingen. Referatet er godkendt, hvis bestyrelsen ikke modtager

skriftlig indsigelse senest 2 uger efter udsendelsen.



$ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det

nødvendigt, eller nar mindst 20oÅ af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og

samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen herom er fremsat.

Indkaidelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.

$ 6. Foreningens tlaglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestl'relsen. Bestyrelsen leder foreningen i
overensstemmelse med nærværende vedtægler og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen

blandt sine medlefilmer vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse til møderne sker, når formanden skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 3
medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. Indkaldelse sker

skriftligt og med angivelse af dagsorden
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af bestyrelsen og vil
herefter være tilgængeligl på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er

formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder løbende medlemmerne orienteret, når der sker nyt om planlægningen af
vindmøllerne i Nørrekær Enge. Det sker dels med nyhedsbreve pr. mail til medlemmerne og

dels på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen holder medlemsmøder,nttr den ønsker at orientere og drøfte særlige spørgsmål med

medlemmerne. I invitationen angives, hvilke spørgsmål, der er tale om.

Hvis mindst 10 medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen til at holde et medlemsmøde og med

angivelse afen dagsorden, skal bestyrelsen indkalde hertil inden 14 dage.

$ 7. Økonomi

Eventuelle udgifter i forbindelse med foreningens drift afholdes ved tilskud fra fonde og
virksomheder, sponsorater samt ved midler indtjent ved diverse aktiviteter.



Foreningens medlemmer betaler derfor ikke kontingent.

$ L Tegningsregel

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af
den samlede bestyrelse.

$ 9. Haeftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,

foreningen, eller dens repræsentanter måtte indgå, med mindre hvert enkelt medlem på forhand

har indvilget på vegne af deres husstand med deres underskrift-

I forbindelse med etablering af kommanditselskab påhviler hæftelsen for forpliglelser i
kommanditselskabet komplementaren, der etableres som et anpartsselskab med

minimumskapital på kr. 50.000. Kommanditister hæfter alene med deres indskud, således at

borgere der tegner andele i foreningens etablerede vindmølleprojekter alene hæfter med et

begrænset kapitalindskud.

Komplementarselskabet etableres for midler tilvejebragl som ovenfor beskrevet under $ 7.

Foreningens bestyrelse bemyndiges til at forestå stiftelse af kommanditselskab og

komplementarselskab og bemyndiges herunder til i kommanditselskabets regi, med

komplementarselskabet som hæftende, at optage fornødne lån til finansiering af
forundersøgelser.

Efterfølgende finansiering af projektering, og efterfølgende opstilling og drift af møller

tilrettelægges i samarbejde med den bestyrelse, der nedsættes som ledelse i
kommanditselskabet.

$ 10. Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en ordinær

eller ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver 213 flertalblandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægtsændringer træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

$ I t. Opløsning af foreningen



Foreningens opløsning kræver vedtagelse af to på hinanden^følgende generalforsamlinger inden

for 30 dage og med mindst 14 dages mellemrum. ved den første generalforsamling kræves 2/3

flertal blandt de fremmødte, $em;eberettigede medlemmer. Ved den sidsæ generalforsamling

kræves kun simPelt flertal-

Den sidste generalforsamling beslutter, hvordan en evt' formue skal anvendes'

ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalfursamlingfor Nønekær Enges
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