
 

Fair Spildevand - for miljø og mennesker 

Vedtægter for  

“Fair Spildevand - for miljø og mennesker” 

 

Foreningens navn og hjemsted 

§ 1. Foreningens navn er: ”Fair Spildevand” med undertitlen ”For miljø og Mennesker”. 

Foreningen er stiftet den 5. januar 2017. 

Foreningens hjemmeside er www.fairspildevand.dk. 

Foreningens hjemsted og værneting er formandens adresse.  

Bestyrelsen kan vedtage, at foreningen har hjemsted og værneting på en anden adresse, der skal 

være adressen på et bestyrelsesmedlem. Foreningens hjemsted skal fremgå af foreningens 

hjemmeside. 

 

Foreningens formål 

§ 2. 

Foreningen arbejder for at værne om naturen og beskytte vores miljø.  

 

Foreningen arbejder for, at håndteringen af husspildevand sker med henblik på at begrænse spild 

af ressourcer mest muligt. Faktisk anser vi ikke husspildevand som et affaldsprodukt, men mere 

som en ressource, hvis næringsstoffer kan inddrages i den cirkulære økonomi.  

Eventuelle indgreb skal altid overholde proportionalitetsprincippet. 

 

Herudover arbejder foreningen for, at spildevandsplanlægningen i videst muligt omfang tager 

hensyn til både miljø og ressourcer og overordnet håndhæves af lovene, der er vedtaget i EU og 

Folketinget.  

 

Foreningen samler borgere, som er optaget af spildevandsplanerne og deres udførsel.  

 

Foreningen vil afholde debatmøder, dialogmøder med relevante parter og lignende for at fremme 

vores formål. 

 

Landsdækkende forening 

§ 3.  

Foreningen er landsdækkende og er ikke tilknyttet nogen hovedorganisation. 

 

Medlemskab 

§ 4.  

Alle, der tilslutter sig foreningens formål, betaler kontingent for en periode på mindst 12 måneder, 

kan blive medlem af foreningen. 

  

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden 12 måneders perioden udløber. 

Der gives ikke hel eller delvis refusion af indbetalt kontingent. 

 

Stk. 2. Indmeldelse sker ved udfyldelse af formular på foreningens hjemmeside, nærmere bestemt: 

https://www.fairspildevand.dk/medlemskabelon/ 

 

https://www.fairspildevand.dk/medlemskabelon/
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Stk. 3. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsen stemmer for at 

afvise indmeldelsen. 

 

Kontingent 

§ 5. 

Kontingentets størrelse fastsættes efter debat på generalforsamlingen og gælder for 365 dage fra 

indmeldelsesdato indtil næste opkrævning.  

 

Medlemspligter 

§ 6.  

Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og formålsbestemmelse. 

 

Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget 

af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være 

saglig, skal begrundes skriftligt. 

 

Bestyrelsen 

§ 7.  

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad 

gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på 

valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. 

Desuden vælges der op til 5 suppleanter til bestyrelsen. 

Genvalg kan finde sted. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder 1. suppleant og dernæst 2.suppleant og så 

fremdeles. 

Stk. 2. Supplerende valg til bestyrelsen finder derefter sted på førstkommende generalforsamling, 

med mindre bestyrelsen bliver på mindre end 4 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er 

berettiget til at supplere sig selv. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, 

næstformand, sekretær og kasserer. 

Stk. 4. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder 

bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virksomhed. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

§ 8.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for 

foreningens drift. 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer 

kræver det. 

Indkaldelse finder sted pr. e-mail med angivelse af dagsorden. 

Over bestyrelsesmøderne føres protokol og beslutningsreferat, der skal gemmes i fælles 

elektronisk arkiv. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 

4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
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Generalforsamling 

§ 9.  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 3 

ugers varsel ved skriftlig indkaldelse. Dette kan ske ved opslag i facebookgruppe og/eller på 

hjemmesiden og/eller på e-mail, og/eller på andre skriftlige måder. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. Og eventuelt stemmetællere. 

2. Bestyrelsens/formandens beretning.  

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).  

4. Indkomne forslag.  

5. Fastsættelses af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

    Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.  

7. Evt.  

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles formanden 

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer kan stille forslag. 

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid 

lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret på generalforsamlingen har 

alle, der er fuldgyldige medlemmer på dagen. 1 stemme pr. medlem.  

 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling 

§ 10.  

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 

en måned, når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.  

Der gælder samme regler for afstemning og dagsorden som for den ordinære generalforsamling. 

 

 

Foreningens formue og hæftelse 

§ 12.  

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

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

Foreningens formue opbevares i en anerkendt bank. Kassereren må højest opbevare kr. 10.000 

kontant. 

 

Regnskabsår 

§ 13.  

Regnskabsåret er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling fastsættes næste års 

kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før ordinær generalforsamling.  

 

 



 

Fair Spildevand - for miljø og mennesker 
 


