Vedtægter for Møllebrogruppen
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Møllebrogruppen er en landsdækkende forening med hjemsted i Hillerød. Foreningen er i sit virke almennyttig og
almenvelgørende.

§ 2. Foreningens formål:

Møllebrogruppen har fokus på danske byer og købstæder.
Foreningens arbejder for bevarelse af købstædernes bymidter og en udvikling af handel og service i harmoni med
eksisterende boliger og butikker, naturen og grønne områder i kontakt med købstædernes bymidter.
Vi arbejder særligt for, at der ikke længere bygges megacentre i bymidterne.
Vi ser for os smukke byer med liv, borgere og oplevelser også - når det gælder indkøb.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle der støtter foreningens formål. Medlemskab søges hos et medlem af
styregruppen eller via foreningens hjemmeside.
Al korrespondance fra foreningen til medlemmerne sker på e-mail eller gennem foreningens hjemmeside.
§ 4. Kontingent:
Der betales ikke kontingent til foreningen. Foreningens arbejde finansieres gennem private bidrag og fonde.
§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår 6.september – 31.december 2009.
Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i maj måned. Første gang i maj
2010. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være styregruppen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 7. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Styregruppens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg styregruppe.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
§ 8. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen
foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling, jf. § 11.
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§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af styregruppen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger
det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes
med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 10. Styregruppen:
Foreningens daglige ledelse er styregruppen på 3 medlemmer.
Styregruppen er ansvarlig for, at tilskud anvendes i overensstemmelse med lovgivningen og de vilkår som aftales
med fonde og bidragydere.
Styregruppen vælges for 1 år ad gangen. Den ved den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse fortsætter
indtil generalforsamlingen i maj 2011. Der finder således ikke valg af styregruppe ved generalforsamlingen i maj
2010. Genvalg kan ske.
Styregruppen fastlægger selv sin forretningsorden.
Styregruppen mødes efter behov.
Styregruppen kan ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har
ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.
§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan
træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Danmarks naturfredningsforening.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6.september 2009
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