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 § 1. Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er De Gode Ting 

1.2 Foreningens hjemsted er Gribskov kommune 

 

§ 2. Foreningens formål. 

 

2.1 Foreningens formål er at fremme og udvikle det direkte genbrug ved at drive 

genbrugsteltene i Højelt og Skærød ved salg af de indleverede effekter. 

2.2 Dette opnås ved: 

 Foreningen forestår dialogen med Gribskov kommune. 

 Foreningen har ansvaret for det udlånte jævnfør 

samarbejdsaftale/låneaftale med Gribskov kommune. 

 At lade medlemsforeninger varetage salget af effekterne. 

 At lade overskuddet ved salget gå til medlemsforeningerne. 

 At skabe tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper. 

 

§3 Medlemskab. 

 

3.1 Som medlem af foreningen kan optages godkendte foreninger, 

interessegrupper og enkelt personer/skoleklasser som alle arbejder ud fra et 

almennyttigt formål i Gribskov kommune. 

3.2 Medlemmerne skal deltage aktivt i foreningens formål. 

3.3 Medlemmerne er forpligtigede til at overholde foreningens vedtægter og leve 

op til dens formålsbestemmelser samt følge de anvisninger som bestyrelsen 

fremkommer med. 

3.4 Bestyrelsen godkender medlemmer og man er medlem så længe man er aktiv 

i foreningens formål (medlemskabet følger regnskabsåret). 

3.5 Eksklusion af et medlem, bestyrelsen kan ekskluderer et medlem, medlemmet 

har altid ret til at blive hørt, bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til møde 

og træffe beslutning af eksklusionen skal gennemføres, der skal som minimum 

være 3 bestyrelsesmedlemmer til stede ved mødet (inklusive formanden) og 

til at træffe afgørelsen. 

 

 

§4 Foreningens Ledelse/Bestyrelse 

 

4.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. 

Bestyrelsen og 1-2 suppleanter vælges af medlemmerne på foreningens 

generalforsamling.  

4.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med 

formand, næstformand og kasserer. 

4.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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4.4 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. 

 Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

finder det fornødent. 

4.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, ved stemmelighed 

tæller formandens stemme for 2. 

4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede, hvoraf 

den ene skal være formanden eller næstformanden. 

4.7 Suppleanter kan deltage, dog uden stemmeret. 

4.8 Der tages referat af hvert bestyrelsesmøde og protokollen godkendes på det 

efterfølgende møde. 

4.9 Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge en eller flere arbejdsgrupper. 

4.10 Når der nedsættes arbejdsgrupper kan bestyrelsen udpege et 

bestyrelsesmedlem der skal føre tilsyn med og koordinere aktiviteter i 

arbejdsgruppen. 

§ 5 Hæftelse 

5.1 Foreningen hæfter med hele sin formue for sine påhvilende forpligtelser. De 

enkelte medlemmer kan ikke gøres personlig ansvarlige for nogen af 

foreningens påhvilende forpligtelser. Ved aftaler indgået med foreningen 

hæfter alene foreningen. 

 

§ 6 Generalforsamling: 

 

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling 

holdes en gang årligt inden udgangen af oktober. 

6.2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i 

teltene samt mail til medlemmerne. 

6.3 Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

 Valg af dirigent 

 Valg af referent og 2 stemmetæller (hvis det er nødvendigt) 

 Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden 

 Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse 

 Valg til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år 

ad gangen. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2-4 medlemmer. 

 Valg af suppleanter. Vælges for 1 år ad gangen. 

 Valg af revisor og revisorsuppleant. Vælges for 1 år ad gangen 

 Behandling af indkomne forslag. 

 Eventuelt 
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6.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 

medlemmer. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de 

fremmødte. Alle godkendte medlemmer er stemmeberettigede og hver 

medlem har 1 stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre 

mindst 1 medlem begærer skriftelig afstemning. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. 

6.6 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 

6.7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens formand, 3 

bestyrelsesmedlemmer eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer 

skriftelig fremsætter krav herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes 

behandlet. 

6.8 Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes 

til bestyrelsen, der senest 14 dage efter modtagelsen indkalder til ekstra 

ordinær generalforsamling med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. 

6.9 Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære eller ekstraordinære 

generalforsamling. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 

stemmeflertal blandt de fremmødte, der kan ikke stemmes ved fuldmagt 

6.10 Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af formand og dirigent og 

mailes til medlemmerne. 

 §7 Regnskab: 

 7.1 Foreningens regnskab løber fra 1/8 – 31/7 

7.2 Kassereren udarbejder en gang årligt et drift og statusregnskab, regnskabet 

revideres af den af generalforsamlingens valgte revisor inden fremlæggelse på 

generalforsamlingen. 

 7.3 Foreningens regnskab skal føres på forsvarlig vis. 

7.4 Foreningens formue og afkastet heraf må alene anvendes til fremme af 

foreningens formål og skal være indsat i et pengeinstitut. 

§ 8 Tegningsret: 

8.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med næstformand eller 

kasserer. 

§9 Foreningens opløsning: 

9.1 Beslutning om foreningens opløsning træffes på to af hinanden følgende 

generalforsamlinger og kræver mindst 2/3 deles flertal ved den første og 

simpel flertal ved den efterfølgende. 
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9.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver en forening i 

Gribskov kommune med lignende formål og aktivitet efter den opløsende 

generalforsamlings beslutning. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 25 september 2019 

 

 

 

 

Dirigent     Referent  

 

 

 

 

 

 

Den valgte bestyrelse 


