VEDTÆGTER

Nordic Marine Think Tank
CVR-nr. 33 62 70 17

CLEMENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 32 67 65 61
Skt. Clemens Stræde 7, 8000 Aarhus C, Tlf. 87 32 12 50

1

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.1

Foreningens navn er Nordic Marine Think Tank, NMTT.

1.2

Foreningen har hjemsted i København, Danmark.

2

FORENINGENS FORMÅL

2.1

Foreningens formål er overordnet at forbedre havmiljøet. Foreningen arbejder for, at
havene skal være sunde og afleveres i god stand til kommende generationer.

2.2

Foreningens formål er nærmere at styrke, fremme og understøtte en positiv miljømæssig udvikling af primært de nordiske havområder. Foreningen søger at forbedre
havets sundhedstilstand, genskabe biodiversiteten i havmiljøet og genoprette økosystemets funktioner. Yderligere søger foreningen at sikre, at menneskelig påvirkning
af havene sker på en måde, der i videst mulige omfang understøtter en positiv, miljømæssig udvikling.

2.3

Foreningens formål skal søges realiseret ved blandt andet generel oplysning, herunder deltagelse i den offentlige debat, artikelskrivning og deltagelse i konferencer mv.,
ved påvirkning af lovgivning, herunder ved afgivelse af høringssvar samt ved støtte
til projekter, der ligger indenfor foreningens overordnede formål, jf. pkt. 2.1.

2.4

Foreningens aktiviteter skal i alle henseender være baseret på et sagligt og velfunderet videnskabeligt grundlag.

2.5

Foreningen er i enhver henseende uafhængig af særinteresser, herunder offentlige
myndigheder, erhvervslivet, private institutioner og politiske partier.

3

MEDLEMSKAB

3.1

Enhver fysisk person med tilknytning til de nordiske lande, der ønsker at støtte foreningens formål, jf. pkt. 2, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan optage andre
med særlig tilknytning til foreningens formål.

3.2

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent, jf. pkt. 3.4.

3.3

Bestyrelsen fører en fortegnelse over medlemmernes navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger. Det er medlemmernes ansvar at sikre, at bestyrelsen har modtaget
oplysningerne.

3.4

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent senest en måned forud for generalforsamlingen. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen. Kontingentsatsen fastsættes på den ordinære generalforsamling.
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4

UDMELDELSE OG EKSKLUSION

4.1

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen og har umiddelbar virkning fra tidspunktet for bestyrelsens modtagelse heraf. Ved udmeldelse i
kontingentperioden refunderes indbetalt kontingent ikke, hverken helt eller delvist.

4.2

Såfremt et medlem undlader at indbetale det årlige kontingent, skal bestyrelsen
fremsende en skriftlig påmindelse til det pågældende medlem. Indbetales det årlige
kontingent ikke senest 14 dage efter modtagelse af skriftlig påmindelse, er bestyrelsen berettiget til skriftligt at bringe medlemskabet til ophør. I så fald har udtræden
virkning fra tidspunktet for bestyrelsens afsendelse af meddelelsen om medlemskabets ophør.

4.3

Bestyrelsen er berettiget til skriftligt at bringe et medlemskab til ophør, hvis særlige
forhold giver anledning hertil, herunder såfremt et medlem ikke vedblivende opfylder
betingelserne for medlemskab i pkt. 3.1 eller i øvrigt i væsentlig grad har modarbejdet foreningens formål (”Eksklusion”).

4.3.1

Et ekskluderet medlem kan forlange Eksklusionen prøvet på en generalforsamling,
når skriftlig anmodning herom indsendes til foreningens formand senest 14 dage efter, at medlemmet har modtaget meddelelse om Eksklusion.

4.3.2

Prøvelsen af Eksklusionen skal optages som punkt på generalforsamlingens dagsorden, og den ekskluderede har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret, men
med taleret. Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny, når det vedtages på en
generalforsamling. Beslutning om genoptagelse træffes med almindeligt stemmeflertal, jf. pkt. 5.4.

5

GENERALFORSAMLING

5.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af december
måned og indkaldes med mindst én måneds varsel med angivelse af tid og sted for
generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der
skal behandles på generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen kan ske
elektronisk efter forudgående aftale med sekretariatet. Elektronisk deltagelse sidestilles med fysisk deltagelse.

5.3

Foreningens medlemmer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære
generalforsamling. Forslag må for at komme til behandling på generalforsamlingen
være skriftligt fremsat over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Fremsættes kravet senere end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

5.4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer er til stede eller har afgivet fuldmagt. Ved manglende enighed afgøres alle anliggender ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Nærværende pkt. 5.4
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gælder dog ikke i tilfælde, hvor vedtægterne stiller andre krav til quorum eller stemmemajoritet.
5.5

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest tre uger efter, at den samlede bestyrelse eller 1/3 af medlemmerne har anmodet herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst én uges varsel med angivelse af endelig dagsorden.
Beslutninger, der træffes på en ekstraordinær generalforsamling, er alene gyldige,
såfremt mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret ved generalforsamlingen.

5.6

Foreningens medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig.
En fuldmagt til en given generalforsamling skal indeholde navn og adresse på den
fuldmægtige samt på den, der overdrager sin stemmeret. Bestyrelsen skal have modtaget fuldmagten seneste tre dage før generalforsamlingens afholdelse, enten via
post eller e-mail.

5.7

Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de repræsenterede medlemmer anmoder herom. Medlemmer, der deltager elektronisk, kan stemme via e-mail.

5.8

Ethvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

5.9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
(1)

Valg af dirigent og referent

(2)

Godkendelse af dagsordenen og eventuelle fuldmagter

(3)

Bestyrelsesformandens beretning

(4)

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

(5)

Forelæggelse af bestyrelsens arbejdsplan vedrørende de aktiviteter, som påtænkes gennemført i det kommende år

(6)

Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for kommende regnskabsår,
herunder kontingentsatser, til godkendelse

(7)

Indkomne forslag

(8)

Valg af bestyrelse

(9)

Eventuelt

6

BESTYRELSEN

6.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

6.2

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, idet fire bestyrelsesposter er på valg i ulige år, og fire bestyrelsesposter er på valg i lige år. Valget sker
ved én afstemning blandt de medlemmer, der ønsker at stille op som kandidater til
bestyrelsen. Det bestræbes, at bestyrelsens medlemmer er bredt sammensat med
hensyn til geografi, alder, erfaringsgrundlag og køn.

6.3

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling og vælger blandt medlemmerne af bestyrelsen sin formand, næstformand og én
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eller flere personer til at varetage sekretariatsfunktionen. Bestyrelsen kan udpege
andre af foreningens medlemmer til at indgå i sekretariatet.
6.4

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og har ansvaret for foreningens
økonomi, herunder udarbejdelse af foreningens årlige budget og fastlæggelse af foreningens årlige aktiviteter til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.

6.5

Bestyrelsen skal løbende påse, i) at foreningen drives i overensstemmelse med sit
formål, ii) at det fastlagte budget overholdes samt iii) at de fastlagte aktiviteter gennemføres.

6.6

Bestyrelsen kan – i det omfang det findes formålstjenligt – etablere udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver, herunder fastsætte rammerne for
udvalgets bemyndigelse. Valg til sådanne udvalg sker blandt samtlige af foreningens
medlemmer.

6.7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af afstemning træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.

6.8

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt møde én gang hvert kvartal, eller når bestyrelsens formand eller mindst fem bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsordenen for mødet og skal ske med mindst én uges varsel.

6.9

Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol, indeholdende referat af de
stedfundne forhandlinger om de trufne beslutninger. På det efterfølgende bestyrelsesmøde godkendes referatet af bestyrelsens medlemmer.

6.10

Formanden kan til enhver tid træffe bestemmelse om, at en for foreningen væsentlig
beslutning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

6.11

Medlemmerne arbejder vederlagsfrit for foreningen.

7

ANVENDELSE AF FORENINGENS MIDLER

7.1

Foreningens indtægter skal efter bestyrelsens skøn anvendes til at opfylde formålet,
jf. pkt. 2 eller hensættes til senere opfyldelse af formålet.

7.2

Foreningens medlemmer har ikke ret til nogen del af foreningens formue.

8

TEGNINGSREGEL

8.1

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller af bestyrelsens næstformand i forening med mindst ét andet bestyrelsesmedlem eller medlem af sekretariatet.
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9

HÆFTELSE

9.1

Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue for sine forpligtelser.
Foreningens medlemmer er ikke ansvarlige, herunder personligt, for foreningens dispositioner eller forpligtelser af nogen art.

10

FINANSIERING OG REGNSKAB

10.1

Foreningens virke finansieres ved medlemmernes kontingentbetaling, projektbevillinger, andre støtteinitiativer og frivillige bidrag i øvrigt.

10.2

Bidragsydere kan ikke træffe bestemmelse om foreningens aktiviteter eller påvirke
foreningens udtalelser og holdninger. Foreningen opererer således fuldstændigt uafhængigt af økonomiske og politiske interesser.

10.3

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

11

VEDTÆGTSÆNDRING

11.1

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af generalforsamlingen og kræver, at
forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, jf. dog pkt.
11.2.

11.2

Beslutning om ændring af vedtægternes pkt. 12.1 kræver quorum og majoritet svarende til vedtagelse af beslutning om at lade foreningen opløse, jf. tillige pkt. 12.1.

12

FORENINGENS OPLØSNING

12.1

Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen og kræver, dels
at mindst 3/4 af foreningens registrerede medlemmer er fremmødt på generalforsamlingen, og dels at beslutningen vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte
medlemmer.

12.2

Er der ikke på generalforsamlingen 3/4 af medlemmerne til stede, men forslaget er
vedtaget med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, indkaldes snarest muligt
til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal blandt de
fremmødte medlemmer uden hensyn til antallet af medlemmer til stede på generalforsamlingen.

12.3

I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle aktiver sælges til højestbydende,
og i det omfang, der ved foreningens ophør efter dækning af samtlige forpligtelser
efterlades midler, skal disse i umiddelbar sammenhæng med beslutningen om ophør
anvendes til formål omfattet af pkt. 2. Eventuelt overskydende midler tilfalder herefter andre udelukkende almennyttige foreninger, der arbejder for forbedring af havmiljøet eller subsidiært opretholdelse og forbedring af natur og miljø i øvrigt.

... ...
ESH-108725T / GIT
Side 6

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 8. oktober 2019.
som dirigent

...............................................
Navn:
Dato:

Tiltrådt af foreningens bestyrelse:

...............................................

...............................................

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:

...............................................

...............................................

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:

...............................................

...............................................

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:

...............................................

...............................................

Navn:

Navn:

Dato:

Dato:
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