1. oktober 2020

VEDTÆGTER
for

Grønne Dage – Greenlight Aarhus

Vedtægter_Foreningen Grønne Dage
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1.

Navn og hjemsted

1.1.

Foreningens navn er Grønne Dage alias Greenlight Aarhus.

1.2.

Grønne Dages hjemsted er i Aarhus Kommune.

2.

Formål

2.1.

Foreningen Grønne Dage har til formål at hjælpe mennesker til at leve
bæredygtigt og klimapositivt ved at oplyse, bevidstgøre og påvirke
borgeres, virksomheder og organisationers handlinger og valg.
Foreningen Grønne Dage er en agil enhed, der danner platformen,
rammerne, markedsføringen og partnerskaberne for, at de
tilbagevendende Greenlight dage realiseres.

2.2.

Foreningen Grønne Dage arbejder i 2020/2021 specifikt med
verdensmålene:
✓
4 Kvalitetsuddannelse
✓
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
✓
10 Mindre ulighed
✓
12 Ansvarligt forbrug og produktion
✓
13 Klimaindsats
✓
17 Partnerskaber for handling

2.3.

Branding af Aarhus som spydspids for den bæredygtige omstilling.
Arbejde med Greenlights potentiale til at blive en selvstændig
eksportvare indenfor bæredygtig og klimavenlig byudvikling.

2.4.

Stoltheden i aarhusianerne, når Aarhus står sammen om den
bæredygtige og grønne omstilling.

2.5.

Facilitering af Greenlight Aarhus' platform til en on-going dialog og
vidensdeling. Aktivering og engagement fra kommune,
uddannelsesinstitutioner, borgere, erhvervsliv som medskabere på
bevægelsen, der igennem hele året har fokus på at arbejde med den
bæredygtige omstilling.

2.6.

Det ligger i foreningens DNA at skabe muligheder gennem nye
partnerskaber og samarbejdsformer. Derfor er det også naturligt, at
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foreningen giver mulighed for at inkludere og udvikle mennesker med
særlige behov i organisationen.

3.

Medlemskreds

3.1.

Som medlemmer kan optages enhver, der gennem sit hidtidige virke
har dokumenteret at være i stand til at yde et væsentligt og
selvstændigt bidrag til realiseringen af Grønne Dages formål, og hvis
viden, kompetencer og erfaringer naturligt komplementerer, og
dermed vil styrke summen af kompetencer i Grønne Dage.

3.2.

For at indgå som medlem i foreningen skal man arbejde med
bæredygtighed og være orienteret mod FN’s 17 Verdensmål som
retningsgiver for sin aktivitet.

3.3.

Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes af bestyrelsen i
Grønne Dage.

3.4.

Som medlem har man stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom
man har ret til at stille op til valg af bestyrelsen.

4.

Kontingent

4.1.

Eventuelt kontingent fastsættes af bestyrelsen.

5.

Generalforsamlingen

5.1.

Generalforsamlingen er Grønne Dages øverste myndighed.

5.2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af
maj. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen med mindst 2
ugers varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk.

5.3.

Alle medlemmer af Grønne Dage er stemmeberettigede på
generalforsamlingen.
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5.4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

5.5.

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 3 uger forud for udgangen af den måned, hvor den
ordinære generalforsamling skal afholdes.

5.6.

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

5.7.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse vedtægter, træffer
generalforsamlingen sine beslutninger med simpelt flertal (over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive
et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

6.

Grønne Dages ledelse

6.1.

Grønne Dages daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 4 - 7
medlemmer.

6.2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær
og kassere.

6.3.

Bestyrelsen varetager Grønne Dages tarv udadtil og indadtil.
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6.4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder
afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når et
bestyrelsesmedlem eller et medlem af Grønne Dage kræver det.
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

6.5.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.

6.6.

Medmindre andet er udtrykkeligt anført i disse vedtægter, træffe
bestyrelsen beslutning ved simpelt flertal, men er kun
beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

7.

Økonomi og regnskab

7.1.

Grønne Dages økonomi administreres af den samlede bestyrelse.

7.2.

Grønne Dages regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra
stiftelsen 1. oktober 2020 - 31. december 2021.

7.3.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiger kasseren et fuldstændigt
regnskab over alle Grønne Dages indtægter og udgifter med dertil
hørende status.

7.4.

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingsvalgte revisor.

7.5.

Årets overskud overføres til næste års drift og egenkapital.

8.

Hæftelse

8.1.

For Grønne Dages eventuelle gæld hæfter udelukkende Grønne Dages
egenkapital. Der påhviler således ikke Grønne Dages medlemmer nogen
personlig hæftelse for Grønne Dages forpligtelser

9.

Tegningsregel

9.1.

Grønne Dage forpligtes udadtil af to bestyrelsesmedlemmer.
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10.

Vedtægtsændringer

10.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
10.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den
generalforsamling, de vedtages på.

11.

Ophør

11.1. Grønne Dages ophør kan alene besluttes på en generalforsamling med
2/3 flertal af de fremmødte. Det skal af indkaldelsen fremgå, at Grønne
Dages opløsning er på dagsordenen.
11.2. Ved Grønne Dages ophør skal foreningens egenkapital overgå til
foreninger, virksomheder og organisationer, der gavner et eller flere af
Grønne Dages formål.

