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§1 Foreningens navn
Stk.1 Væksthus Havnsø
Stk.2 CVR.  nr. 42412376

§2 Hjemsted
Stk.1 Kalundborg

§3 Formål
Stk.1 At organisere lokale foreninger omkring aktiviteterne, driften og udviklingen af  
Væksthus Havnsø. 

Stk.2 Skabe øget attraktivitet omkring Havnsø gennem faciliteter der danner levende 
fællesskaber for beboere, for erhvervslivet og for besøgende, på tværs af interesse-
grupper og foreninger. At udnytte den demografiske forandring der giver befolknings-
grundlag for udvikling og øget attraktivitet. 

§4 Medlemskab
Stk.1 Alle foreninger, der går ind for Væksthus Havnsø’s formål, kan blive medlem. Man 
er medlem af Væksthus Havnsø, når medlemskabet er registreret.

Stk.2 Medlemskab af Væksthus Havnsø forudsætter betaling af indmeldelsesgebyr 
samt kontingent. Beløbet fastsættes af repræsentantskabet.

Stk.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod Væksthus Havnsø. Det 
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på først-
kommende repræsentantskabsmøde.

§ 5. Repræsentantskabet
Stk.1 Repræsentantskabet er Væksthus Havnsø’s højeste myndighed.

Stk.2 Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde en gang årligt inden udgangen 
af november måned. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes to ordinære repræ-
sentantskabsmøder årligt, hvor det andet møde skal afholdes inden udgangen af maj 
måned.

 Havnsø’s hjemmeside.
Stk.5 Samtidig med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet offentliggøres mødets 
dagsorden. Dagsordenen til det ordinære efterårsrepræsentantskabsmøde skal mindst 
indeholde:
• Valg af dirigent
• Konstatering af fremmøde
• Formandens beretning
• Drøftelse af formandens beretning
• Beretning fra udvalg under Væksthus Havnsø



• Drøftelse af disse beretninger
• Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingenter for det følgende år
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
• Valg af revisorer.
• Forslag fra medlemmer
• Eventuelt.

Stk. 6. Forslag eller sager, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal sendes til 
Væksthus Havnsø’s formand senest to uger før repræsentantskabsmødet. Formanden 
udsender senest en uge før repræsentantskabsmødet det pågældende forslag elektro-
nisk med bilag til Væksthus Havnsø’s medlemmer.

Stk.7 Repræsentantskabet er fordelt i forhold til en fordelingsnøgle og sammensættes 
af et antal repræsentanter fra hver af medlemsforeningerne. For at sikre, at repræsen-
tantskabets sammensætning afspejler sammensætningen af medlemskredsen, sam-
mensættes repræsentanterne efter følgende fordelingsnøgle:
10 – 100 medlemmer: 2 repræsentanter
101 – 200 medlemmer:  3 repræsentanter
201 – 300 medlemmer:  4 repræsentanter
301 – 400 medlemmer: 5 repræsentanter
401 -          medlemmer:  6 repræsentanter

Stk.8 Som medlem af repræsentantskabet kan ikke vælges personer, der er ansat i 
Væksthus Havnsø.

Stk.9 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsen-
tanterne eller deres suppleanter er til stede. 

Stk.10 Alle ordinære medlemmer af Væksthus Havnsø har stemmeret og er valgbare til 
repræsentantskabet.

Stk.11 Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

Stk.12 Kun sager, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning.

Stk.13 Forslag til ændringer i Væksthus Havnsø’s vedtægter skal detaljeret angives i  
dagsordenen. Til vedtagelse af et forslag til ændringer i vedtægterne kræves majoritet 
på mindst 2/3, andre sager afgøres ved simpelt flertal.

Stk.14 Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et af 
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker, at den skal foregå skriftligt. 
Bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan forlange, at 
forslaget behandles på et nyt repræsentantskabsmøde inden endelig vedtagelse.



Stk.15 Forslag, som klart strider mod eller falder uden for Væksthus Havnsø’s formål, 
kan bestyrelsen nægte at sætte til afstemning i repræsentantskabet. Hvis 1/3 af de 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer ønsker det, kan repræsentantskabet dog 
beslutte, at sagen skal behandles.

Stk.16 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen med an-
givelse af dagsorden. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde, når mindst to af bestyrelsens medlemmer eller fem medlemmer af 
repræsentantskabet kræver det. Indkaldelsen skal ske med mindst tre ugers varsel.

Stk.17 Udtræder en repræsentant af repræsentantskabet midt i en valgperiode indtræ-
der suppleanten med det højeste stemmetal i dennes sted frem til førstkommende 
valg. 

§ 6. Bestyrelsen
Stk.1 Væksthus Havnsø ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer. Som med-
lem af bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er ansat i Væksthus Havnsø og der-
med underlagt repræsentantskabet. 

Stk.2 Hver af medlemsforeningerne, har inden det ordinære efterårsrepræsentant-
skabsmøde udpeget et medlem til bestyrelsen. 

Stk.3 Først vælger repræsentantskabet Væksthus Havnsø’s formand. Er den valgte for-
mand i forvejen udpeget af en medlemsforening, udpeger den pågældende medlems-
forening en anden repræsentant til bestyrelsen blandt sine medlemmer.

Stk.4 Derefter vælger repræsentantskabet 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlem-
merne af repræsentantskabet. 

Stk.5 Formanden og bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medlemsforeningerne væl-
ges for to år ad gangen. De er på valg eller skal genudpeges i ulige år. 

Stk.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv som minimum med næstformand og kasserer 
og fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk.7 Bestyrelsen sørger for etablering af nødvendigt sekretariat til administration af 
Væksthus Havnsø’s aktiviteter.
Stk.8 Bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af repræsentantskabet, udtræder tillige af 
bestyrelsen, og den lokale medlemsforening konstituerer et nyt bestyrelsesmedlem i 
deres sted gældende frem til førstkommende valg.

§9 Regnskab/økonomi
Stk.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6) 
Stk.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og ud-
gifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.



Stk.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af 
generalforsamlingen valgte revisor.

§10 Dispositionsret
Stk.1 Det er formanden eller kassereren i Væksthus Havnsø med et andet bestyrelses-
medlem, der har ret til at indgå aftaler på Væksthus Havnsø’s vegne. Bestyrelsen kan 
uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte 
arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive 
aftalen.

Stk.2 Der påhviler ikke Væksthus Havnsø’s medlemmer nogen personlig hæftelse for 
de forpligtelser, der påhviler Væksthus Havnsø.

§11 Vedtægtsændringer
Stk.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær re-
præsentantskabsmøde, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de frem-
mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§12 Opløsning
Stk.1 Væksthus Havnsø kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to repræsen-
tantskabsmøder, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Stk.2 I tilfælde af opløsning gives Væksthus Havnsø’s formue til almennyttige formål, 
som besluttes på det opløsende repræsentantsskabsmøde.
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