Vedtægter for Foreningen Grøn Guide i Allerød
vedtaget d. 06.02-2012
1. Foreningens navn er “Foreningen Grøn Guide i
Allerød”. Foreningen har hjemsted i Allerød
kommune.
2. Foreningens formål er styring af økonomi og
aktiviteter for den grønne guide i samarbejde med
Allerød Kommune.
Foreningen skal desuden virke for:
- at flest mulige af Allerøds borgere ændrer levevis i
en mere bæredygtig retning
- at flest mulige institutioner, skoler, virksomheder
m.v. i kommunen i aktiviteter og drift udvikler sig i
en bæredygtig retning
- at koordinere Agenda 21 initiativer mellem Agenda
21 grupper, borgere, kommune, erhvervsliv samt
andre mulige samarbejdspartnere.
3. Foreningens medlemmer, der samtidig udgør
bestyrelsen, består af 6 personer, således at der for
hver af nedenstående grupper/foreninger udpeges en
repræsentant samt en suppleant til bestyrelsen. De
seks grupper er:
- Agenda 21 borgergruppen “Bæredygtig
kommuneplan”
- Agenda 21 borgergruppen “Grønne institutioner”
- Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité
- Spildopmagerne/Allerød Genbrug
- Rådet for Bæredygtig Udvikling
Allerød Kommune udpeger en repræsentant, der
deltager i bestyrelsens møder som observatør.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

grønne guide samt Allerød Kommunes repræsentant
deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der optages beslutningsreferat ved
bestyrelsens møder. Referatet udsendes til samtlige
bestyrelsesmedlemmer samt til Allerød Kommunes
repræsentant og til den grønne guide.
10. Formanden indkalder og udformer dagsorden til
bestyrelsesmøder i samarbejde med den grønne
guide. Dagsordenen skal som minimum indeholde:
- godkendelse af referat
- nyt fra medlemmerne
- økonomi.
Kun punkter optaget på dagsordenen kan bringes til
afstemning.
11. Bestyrelsen har ansvaret for:
- budgetlægning, budgetstyring og regnskabsaflæggelse
- senest d. 1. marts hvert år at indsende en projektplan og et revideret regnskab til det ansvarlige
politiske udvalg i samarbejde med den grønne
guide og Allerød Kommune.
12. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med
den forening til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse
nogen personlig hæftelse.
13. Kassereren skal tilse, at foreningens midler henstår
på konto i bank, sparekasse el. lign. Til afholdelse af
mindre udgifter kan kassereren administrere en
kontant beholdning, der normalt ikke må overskride
kr. 1000,-

5. Formanden tegner foreningen. Dele af denne
kompetence kan af bestyrelsen videregives til andre
medlemmer af bestyrelsen og til den grønne guide.

14. Ved opløsning/ophør af foreningen tilfalder
foreningens midler Allerød Kommune.

6. Bestyrelsen er selvsupplerende, således at hver
gruppe/forening selv genbesætter/erstatter deres
repræsentant(er).

Således vedtaget på bestyrelsens møde
den 6. februar 2012

7. Ændringer i bestyrelsens sammensætning og
vedtægtsændringer i øvrigt kan kun ske ved 2/3 flertal
i den samlede bestyrelse.
8. Bestyrelsen evaluerer løbende den overordnede
projektudvikling og alle spørgsmål vedrørende de
aktiviteter den grønne guide er involveret i, herunder
økonomien i ”Foreningen Grøn Guide i Allerød”.
9. Bestyrelsen mødes efter behov. Ved møderne kan
suppleanterne deltage, dog kun med stemmeret
såfremt de møder for et bestyrelsesmedlem. Den
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