Vedtægter for foreningen Vilde Bier i Danmark
§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Vilde Bier i Danmark. Navnet henviser til den samlede danske bi-fauna,
som er foreningens virkefelt.
1.2 Foreningen er en selvstændig, landsdækkende forening, der har hjemsted i Odder Kommune.
Foreningens adresse er hos den til enhver tid siddende formand.
1.3 Foreningen er stiftet i Faaborg den 26. november 2014

§ 2 Formål
2.1 Foreningens formål er, gennem aktivt medlemskab, inddragelse og lokalt engagement, at:




udbrede kendskab til Danmarks vilde bier og deres levevis,
bidrage til bedre forhold for humlebier og andre vilde bier og aktivt medvirke til
opbygningen af robuste, sunde bestande af danske vilde bier,
styrke medlemmernes evne og lyst til at involvere sig i naturbevarelsesarbejde og tage
medansvar for nogle af de opgaver, som samfundet står overfor.

2.2 Foreningen søger at opfylde sit formål ved at:





tilbyde foredrag, kurser, guidede naturvandringer, workshops og lignende
naturformidlings‐ og naturplejeaktiviteter, for at stimulere den almene interesse for vilde
bier og bestøvende insekter generelt.
fremme beskyttelsen af den danske bifauna, både lokalt og på landsplan, gennem
dialog med politikere og myndigheder.
udvikle et fælleskab, der bygger på vidensdeling, ansvar og medindflydelse, med
udgangspunkt i medlemmernes ressourcer.

2.3 Foreningen arbejder for bedre forhold for danske vilde bier og varetager således ikke
biavlens interesser eller interesser forbundet med opdræt, import, salg eller kommercielt
udnyttelse af humlebier eller solitære bier. Foreningens virkefelt er beskyttelse af alle danske
arter af vilde bier, såvel de sjældne og truede, som de almindelige og hyppigt forekommende.
2.4 Foreningen kan indgå i forpligtende fællesskaber og andre former for samarbejde med
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, andre interesseorganisationer, virksomheder mv.
Bestyrelsen kan udpege medlemmer af foreningen til at repræsentere foreningen i dette
samarbejde.

§ 3 Medlemsforhold
3.1 Som medlemmer kan optages alle, der vil arbejde for at fremme foreningens formål, herunder
organisationer med lignende formål.
3.2 Indmeldelse sker enten ved henvendelse til kassereren eller ved indbetaling af
medlemskontingentet til foreningens konto. Nye medlemmer skal underskrive en medlemserklæring

ved indmeldelsen.
3.3 Foreningen opkræver et årligt kontingent hos foreningens medlemmer. Kontingent for det
efterfølgende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
3.4 Medlemskontingentet betales forud og forfalder til betaling pr. 1. Januar.
3.5 Ved indmeldelse i perioden fra 1. januar til 30. september betales fuldt årskontingent. Ved
indmeldelse senere på året gælder kontingentindbetalingen året ud samt for det efterfølgende år.
3.6 Æresmedlemmer kan optages på en generalforsamling med 2/3 flertal, efter forslag af formanden
eller mindst 5 medlemmer. Æresmedlemmer kan kun udpeges blandt personer, der ikke er og ikke har
været medlem af foreningen i de seneste 5 år. Æresmedlemmer er fritaget for medlemskontingent.
3.7 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.
3.8 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som groft overtræder medlemsforpligtelser eller
som handler til skade for foreningen. Ekskludering kan ankes til den førstkommende ordinære
generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse ved en 2/3 flertal. I perioden inden
generalforsamlingen har vedkommende fortsat ret til at modtage almindelig information fra foreningen i
form af nyhedsbreve og lignende.
3.9 Udmeldelse af foreningen sker ved en skriftlig meddelelse til kassereren. Der tilbagebetales ikke
kontingentet eller en del heraf ved udmeldelsen.
3.10 Medlemskabet ophører automatisk, hvis medlemmet ikke betaler det skyldige kontingent senest 30
dage efter afsendt påmindelse. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af eventuel restance.

§ 4 Generalforsamlingen
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastsætter foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra de i
§ 12 angivne bestemmelser.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal.
4.3 Medlemmerne har ret til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der rejses på
generalforsamlingen. Samtlige medlemmer er stemmeberettigede, og alle medlemmer over 18 år er
tillige valgbare, såfremt de ikke er i restance. Medlemmernes stemmer vægtes lige.
4.4 Der kan brevstemmes til alle planlagte afstemninger jf. dagsordenen, gennem foreningens
officielle adresse /e‐ mail adresse. Brevstemmesedler skal være formanden i hænde senest 6 timer
forud for generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.5 Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, med undtagelse af
vedtægtsændringer, eksklusion og optagelse af æresmedlemmer, der kræver mindst 2/3 af de
deltagernes stemmer.

§ 5 Indkaldelse til generalforsamling
5.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 4 uges varsel ved opslag på foreningens
hjemmeside. Samtidigt udsendes dagsorden elektronisk til alle medlemmer.
5.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skal være skriftlige og være
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle indkomne forslag
videresendes til alle medlemmer senest 4 dage før generalforsamlingen.
5.3 Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger
indføres til protokol.
5.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent for det næstkommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Vælg af stemmetællere
8. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år
9. Vælg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
10. Valg af revisor (i ulige år) og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af
foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og
senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 7 Foreningens daglige ledelse
7.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen
for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved direkte valg.
7.2 Valgperioden er 2 år. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år og kassereren og 2
bestyrelsesmedlemmer i lige år.
7.3 Såfremt formand eller kasserer fratræder i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand
eller kasserer indtil næste generalforsamling og suppleanten træder ind i bestyrelsen. Suppleanten
vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
7.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
7.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 7.7
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formands eller den
fungerende formands stemme afgørende.
7.8 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.
7.9 Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden og referenten.
Beslutningsprotokollen fra bestyrelsesmøder skal være tilgængelig for medlemmerne.

§ 8 Tegningsregler
8.1 Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at
disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via
elektroniske bankprodukter.
8.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens
bankkonti hver for sig.

§ 9 Hæftelse
9.1 Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10 Regnskab og revision
10.1 Foreningens regnskabs‐ og kontingentsår følger kalenderåret.
10.2 Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens
øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.
10.3 Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og skal før den ordinære generalforsamling
revideres og påtegnes af en revisor, valgt på generalforsamlingen blandt medlemmer uden for
bestyrelsen. Revisor vælges i ulige år for 2 år ad gangen.
10.4 Foreningens midler anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 11 Vedtægtsændringer
11.1 Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer.

§ 12 Opløsning
12.1 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.
12.2 Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på
hvilken opløsningen kan vedtages med et almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
12.3 Eventuelt overskud eller formue går ved opløsningen af foreningen til et af generalforsamlingen
vedtaget almennyttigt formål, som skal komme Danmarks vilde bier til gode.

