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Vedtægter for BioenergiSyd 
 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa 
kommune.  
 
 

§ 2 Formål 
 
Foreningens formål er under hensyntagen til medlemmernes erhvervsøkonomiske interes-
ser at: 
• Arbejde for etablering af et eller flere fælles biogasanlæg til behandling af husdyrgød-

ning/gylle/energiafgrøder (f.eks. majs)/biologisk industriaffald eller andre produkter, der 
kan anvendes i biogasanlæggene. 

• Arbejde for produktion af biogas til el og varme og/eller til opgradering til naturgas samt 
eventuelle biprodukter til videresalg. 

• Arbejde for eventuel etablering af anlæg til efterbehandling af den afgassede biomas-
se. 

• Fremme udvikling og brug af andre former for bioenergi efter medlemmernes ønsker 
og behov. 

• Søge ovenstående formål opfyldt ved eventuel forberedelse til etablering af et eller fle-
re selskaber, som kan have til formål at opføre og drive det/de fælles biogasanlæg. 

• Planlægningsfasen omfatter vurdering af de praktiske og økonomiske muligheder for 
produktion af biogas og anden bioenergi samt den evt. heraf følgende forberedelse til 
placering af anlæg mm.   

• I forbindelse med evt. opførelse og drift vil der blive dannet et eller flere selskaber, som 
kan klare denne videre opgave. BioenergiSyd kan da efter beslutning herom overgå til 
at varetage andelshavernes interesser i det/de selskaber, der opfører og driver det/de 
biogasanlæg, der måtte blive opført.  

 
 

§ 3 Optagelse og udmeldelse af medlemmer samt medlemmernes indskud 
 
Landmænd og andre, der har indbetalt startbeløbet på 5.000 kr. til BioenergiSyd via op-
krævning fra LandboSyd med det formål at igangsætte aktiviteter i henhold til formålet i 
planlægningsfasen, er medlemmer.  
 
Som medlemmer kan med selskabets samtykke og mod, at nye medlemmer indbetaler det 
fastsatte beløb (pt. 5.000 kr. pr. medlem), optages producenter af husdyrgødning, gylle 
eller biomasse. Andre med interesse for at fremme udviklingen på området kan også op-
tages med foreningens samtykke. Evt. yderligere indskud ud over de 5.000 kr. fra med-
lemmerne til brug i planlægningsfasen skal besluttes på en generalforsamling.  
 
Hvis en landbrugsbedrift drives og/eller ejes af flere fysiske personer, har bedriften kun et 
medlemskab og har kun én stemme på generalforsamlingen, såfremt der for bedriften er 
indbetalt 5.000 kr.   
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De ovenfor nævnte indbetalte beløb samt evt. udefra opnåede tilskud hertil kan alene an-
vendes til at fremme formålene i planlægningsfasen. Ikke anvendte andele af disse midler 
tilbagebetales ikke til medlemmerne, med mindre selskabet ophører uden overdragelse.   
 
Foreningen kan ikke optage lån.  
 
De i planlægningsfasen anvendte økonomiske midler vil ikke blive tilbagebetalt, selv om et 
medlem ikke senere opnår mulighed for levering til et anlæg. 
 
Optagelse af nye medlemmer skal ske efter godkendelse. Der kan oprettes en venteliste 
for interesserede producenter. Foreningen er dog ikke bundet af denne venteliste, idet 
valget af nye medlemmer kan være betinget af specielle forhold vedrørende størrelse, 
økonomi samt geografi.  
  
Bestyrelsen for BioenergiSyd er berettiget til at bestemme, hvem der kan være medlem-
mer, når dette er begrundet i tekniske, økonomiske eller geografiske hensyn. Foreningen 
skal dog i videst muligt omfang i planlægningsfasen være åben for at optage nye med-
lemmer.  
 
Såfremt et medlem sælger, overdrager eller bortforpagter sin bedrift helt eller delvist til en 
anden, kan den nye ejer eller bruger med selskabets samtykke indtræde som medlem.  
Drives en ejendom/bedrift, industrivirksomhed i fællesskab af 2 eller flere personer, enten 
direkte eller i selskabsform, kan der kun opnås ét samlet medlemskab for disse.  
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når denne tilsidesætter sine medlemsforpligtelser. 
Eksklusion kan af medlemmet senest inden 14 dage efter anmeldelsen om eksklusion ind-
ankes for den første ordinære generalforsamling, der afgør om eksklusionen er berettiget. 
I så tilfælde får eksklusionen først virkning, når generalforsamlingens godkendelse af eks-
klusionen foreligger.  
 
Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders forudgående skriftligt varsel. 
 
 

§ 4 Foreningens værdier og hæftelse 
 

Medlemmerne har andel i selskabets formue i forhold til de indbetalte beløb. Andelens 
størrelse opgøres efter sædvanlige regnskabsmæssige principper.  
 
Ved ophør af foreningen foretages der en opgørelse af medlemmernes indskud og hæftel-
se. Hvis ikke foreningen ophører i eller lige efter planlægningsfasen, er foreningen ikke 
forpligtiget til at udbetale de indbetalte beløb til brug i planlægningsfasen hverken helt eller 
delvist til de medlemmer, der udtræder. Medlemmer, der udtræder i planlægningsfasen, og 
før selskabet ophører, vil ikke få deres indskud udbetalt. På udtrædelsestidspunktet for-
pligter andelshaveren sig til at indfri sine eventuelle økonomiske forpligtelser overfor for-
eningen.  
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Ved sammenlægning eller ved overdragelse jf. § 10 kan generalforsamlingen beslutte, at 
foreningens værdier skal overdrages til den fortsættende forening eller til det fortsættende 
selskab. 
 
 

§ 5 Foreningens økonomi 
 
Foreningens nødvendige kapital i planlægningsfasen fremskaffes ved:  

1. Kontante indskud pr. medlem. 
2. Offentlige og andre tilskud. 

Der kan ikke optages lån i planlægningsfasen. 
 
 

§ 6 Regnskab og revision 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets 
stiftelse til førstkommende 31. december. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hen-
syntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og i øvrigt under behørigt hensynta-
gen til lovgivningens bestemmelser, herunder reglerne om god regnskabsskik.  
 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer blandt medlemmerne, der reviderer regnska-
bet.  
 
 

§ 7 Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling af-
holdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen 
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indbydelse til alle medlemmer. Indby-
delsen skal foruden angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse indeholde 
en dagsorden.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:  

1. Valg af stemmetællere og dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.  
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår.  
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.  
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
8. Valg af revisorer.  
9. Eventuelt.  

 
Regnskabet for det forløbne regnskabsår skal udsendes til medlemmerne sammen med 
indkaldelse til den ordinære generalforsamling.  
 
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt 
og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling.  
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Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Afgørelser træffes ved simpel stemme-
flerhed. Personvalg foregår efter prioriteringsmetoden.  
 
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret 
på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for 
forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede på en generalfor-
samling, hvor en vedtægtsændring har 2/3 flertal, indkalder bestyrelsen til ny generalfor-
samling inden 14 dage. Det fremsatte forslag kan da vedtages såfremt mindst 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, uanset antallet af fremmødte med-
lemmer. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det fornødent, eller 
såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Skrivelsen skal 
indeholde beskrivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder herved 
til ekstraordinær generalforsamling, og denne skal afholdes senest én måned efter, at der 
er fremsat ønske herom. 
 
 

§ 8 Bestyrelsen 
 
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling væl-
ges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der er 2 bestyrel-
sesmedlemmer på valg i lige år og 3. bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år pr. ordinær 
generalforsamling. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der skal være på valg det første år.  
 
På generalforsamlingen vælges tillige en 1. suppleant og en 2. suppleant. Genvalg kan 
finde sted.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter den ordinære generalforsamling med formand og 
næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til 
stede, herunder enten formanden eller næstformanden. Bestyrelsens beslutninger træffes 
ved simpel stemmeflerhed.  
 
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, som danner grundlag for bestyrelses-
mødernes afvikling herunder fastlægges proceduren for kasserer- og sekretærfunktionen.  
 
Foreningen kan træffe aftale med sekretariatet hos LandboSyd om at tage vare på selska-
bets midler som kasserer, herunder at forestå opkrævninger ved medlemmerne, forestå 
betaling af omkostninger, samt for at bogføre og udarbejde et regnskab for selskabet. 
 
 

§ 9 Tegningsret 
 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden i 
forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Hvad angår dispositioner, som hører under 
daglig drift, kan bestyrelsen meddele prokura.  
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§ 10 Foreningens opløsning 

 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen med den 
samme majoritet, som gælder ved reglerne om vedtægtsændringer. 
 
Eventuel beslutning om sammenlægning med eller overdragelse til en anden forening eller 
til et andet selskab, kan kun finde sted, såfremt det besluttes på baggrund af samme majo-
ritet, som ved vedtægtsændringer.  
 
Beslutter generalforsamlingen, at foreningen skal opløses uden overdragelse, fordeles 
formuen blandt medlemmerne i forhold til deres indbetalte midler til foreningen.  
 
Foreningen er opløst, når bestyrelsen har godkendt regnskabet for likvidationen, og for-
eningen herefter er afmeldt fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen.  
 
 

§ 11 Voldgift 
 
Strid mellem foreningen og de enkelte medlemmer om et indbyrdes mellemværende afgø-
res endeligt af en voldgiftsret på 3 medlemmer. Et medlem vælges af bestyrelsen. Et an-
det medlem udpeges af medlemmet. Forinden forretningen påbegyndes, udpeger voldgiftsret-
ten en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer.  
 
Såfremt bestyrelsen eller et medlem ikke har valgt nogen voldgiftsmand inden 14 dage fra 
den dag, opfordringen til et sådant valg er kommet, vælger den anden part begge med-
lemmer. 
 
Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om proceduren for sagens behandling og tager i 
sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger. Voldgiftsrettens afgø-
relse kan ikke indbringes for domstolene. 
 

- - - - - - - - - - - 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling: 
 
 
Dato:_________ Dirigentens underskrift:________________________________ 
 
 


