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Vedtægter for Foreningen Stakroge Genbrug. 

 

§1. Foreningens navn er Stakroge Genbrug og har hjemsted i Herning Kommune. 

Foreningens formål er at drive en nærgenbrugsplads efter tidssvarende og økonomiske principper og 

gennem oplysning at medvirke til øget genbrug. 

 

§2. Foreningen er åben for ejere af ejendomme og samlever eller af lejere, der ved fuldmagt fra ejeren 

indtræder i dennes sted. 

Medlemskabet følger ejendommens ejerforhold og kan kun opsiges overfor bestyrelsen senest 1. 

november, hvorefter ejendommen udtræder af foreningen ved udgangen af det efterfølgende 

kalender år og når alle mellemværender er indfriet. 

 

§3. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler væsentlig på genbrugspladsen kan 

bestyrelsen, efter forudgående advarsler og irettesættelser, pålægge medlemmet et gebyr for at 

hjælpe medlemmet med at lære at sorterer affaldet rigtigt. Sorterings anvisningerne skal være 

overtrådt 3 gange før der vil blive sendt en skriftlig henstilling, at næste gang bliver der pålagt et 

gebyr. 

§4 Betaling fra medlemmerne fastsættes af bestyrelsen efter generalforsamlingens retningslinjer og 

opkræves gennem den kommunale ejendomsbeskatning. 

§5 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

I lige år vælges formand og 1 medlem til bestyrelsen og i ulige år vælges kasserer og 2 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med de øvrige pladser 

Der vælges 2 bilagskontrollanter, hvoraf der er en på valg hvert år. 

Der vælges 2 suppleanter, hvoraf der er en på valg hvert år. 

Funktionsperioden er 2 år 

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

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§6 Bestyrelsen varetager Stakroge’s genbrugsplads interesser, med udgangspunkt i det på 

generalforsamlingen besluttede. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder når han anser det for nødvendigt eller når mindst 2 

bestyrelses-medlemmer Forlanger det. 

Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives ved førstkommende 

bestyrelsesmøde af de tilstedeværende. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt 

flertal.  

Ved frafald i bestyrelsen indkaldes om muligt suppleanterne. 

 

§7 Formand og kasserer tegner genbrugspladsen i almene sager. 

Kassereren administrerer genbrugspladsen’s midler. Dog skal både formand og kasserer godkende 

alle bilag udover den daglige drift. 
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Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab skal inden generalforsamlingen forsynes 

med revisionspåtegning af foreningens revisorer og skal på generalforsamlingen være tilgængelig for 

alle medlemmer. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 

kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. 

Større anlægsudgifter og/eller udgifter ud over almen daglig drift, skal godkendes af 

generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling 

 

§8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. 

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel i lokalt ugeblad og ved opslag på 

genbrugspladsen og ved købmanden. 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 1 uge før generalforsamlingens 

afholdelse. 

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent 

  2. Valg af referent  

  3. Bestyrelsens beretning 

  4. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget. 

  5. Valg af bestyrelses medlemmer 

  6. valg af suppleanter 

  7. valg af revisor 

  8. Indkomne forslag 

  9. Eventuelt 

 Forslag fremsat under punkt 9 kan ikke sættes til afstemning.  

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kun afgives stemme ved personligt 

fremmøde 

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis et flertal ønsker det, eller af ¼ af 

medlemmerne ved skriftlig tilkendegivelse af forslag til behandling. 

Bestyrelsen skal herefter afholde generalforsamlingen senest 1 måned efter tilkendegivelsen med 

almindelig varsel. 

§10 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer på en 

generalforsamling stemmer for ændringerne. Opløsning af foreningen kræver dog at 2/3 af 

foreningens medlemmer er til generalforsamlingen ellers kræves en ekstraordinær generalforsamling.  

På en eventuelt ekstraordinær generalforsamling kan opløsning af foreningen vedtages af 2/3 af de 

repræsenterede stemmer. 

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. 

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til husstandene i lige store dele- 



Side 3 af 3 

 

Beløbet kan også udloddes til Foreninger i Stakroge som den opløsende generalforsamlingen finder, 

skal tilegnes nogle penge. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2014 

 

 

_________________________ 

Dirigent  

 

 

_________________________ _______________________ 

Kim Andreasen  Carl Otte Daniel 

 

 

_________________________ _______________________ 

Carsten Larsen  Henning Nyholm 

 

 

_________________________ 

Jens Kauffmann 


