VEDTÆGTER FOR
"RED LILLEBÆLT"
EN FORENING TIL BEVARELSE AF LILLEBÆLTS LANDSKABELIGE VÆRDIER TIL
BEDSTE FOR FAUNA, FLORA OG MENNESKER

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "Red Lillebælt". Hjemsted er Assens Kommune.
§ 2. FORENINGENS FORMÅL
1. Foreningens formål er som miljøorganisation at arbejde for bevarelse af Lillebælts
landskabelige værdier til bedste for fauna, flora og mennesker, herunder at
modarbejde etablering af en havvindmøllepark som "Lillebælt Syd" med kystnær
placering af 20 stk. 250 m høje eller 44 stk. 150 m høje vindmøller i tæt relation til tre
våde Natura-2000 områder og de omkringliggende landskaber af stor rekreativ og
historisk værdi. - Sådanne havvindmøllers plads er på havet og ikke i kystnært
område, inkl. bælter og sunde. (Se Tillægstekst med begrundelser efter Vedtægterne).
2. I lyset af ovenstående negative påvirkninger, hvor mennesker og deres ejendomme kan blive påført gener og økonomiske tab har foreningen som sekundært formål
at støtte maksimering af den erstatning, som de påførte gener og værdi- og indtjeningstab kan udløse.
§ 3 VIRKEMIDLER
1. Aktivering og fremme af den offentlige debat om kystnære havmøller, herunder
hvervning af medlemmer til dette formål.
2. Erfaringsudveksling med andre lokalsamfund, foreninger m.v. som har haft eller
har samme problemer med projekter og opsætning af store kystnære havmøller.
3. Dialog med kommunale og regionale politikere, folketingsmedlemmer og ministre,
herunder relevante udvalg og ministerier, samt Energistyrelsen.
4. Inddragelse og brug af faglige eksperter og ekspertiser på nøgleområder som fx.
visualisering af den påtænkte vindmøllepark i Lillebælt, viden om bestand af marsvin,
fugle og træk af fugle og flagermus, virkninger af lavfrekvent støj, og dansk og
europæiske (EU) lovgivning på de relevante områder.
§ 4 MEDLEMMER
1. Som medlemmer kan optages personer, virksomheder, selskaber og andre foreninger o.lign., der ønsker at støtte foreningens formål, jvf. § 2.
2. Henvendelse om medlemskab sker pr. mail (eller på anden skriftlig vis), hvorefter
bestyrelsen træffer beslutning om medlemskab.
3. Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 5. ØKONOMI
1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
2. Indtægter er kontingent og donationer, givet til gennemførelse af aktiviteter inden
for foreningens formål.
3. Foreningens generalforsamling fastsætter hvert år størrelsen af kontingent, som
efterfølgende opkræves hos det enkelte medlem. Medlemskab mistes ved restance
på 3 mdr. efter opkrævning. For foreningens første år er medlemskontingentet 50 kr.
pr. person el. virksomhed m.v. (jvf. § 4.1).
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4. Medlemmerne hæfter udelukkende for foreningens økonomi ved det indbetalte eller forfaldne kontingent.
§ 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar kvartal i Assens Kommune.
3. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i dagspressen eller
pr. e-mail til oplyste adresse.
4. Fremmøde er personligt og ikke pr. fuldmagt.
5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelse.
3. Fremlægning og godkendelse af årsregnskab.
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, og 1 bestyrelsessuppleant.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
6. Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
7. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Samtlige beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.
Dirigenten afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. dagsorden og afstemninger.
§ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER
1. Vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for.
2. Hvis der ikke på generalforsamlingen er det nødvendige flertal, men 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt for vedtægtsændringen, skal der med 14 dages varsel
indkaldes til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændring kan ske, såfremt 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for.
§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen øn-sker
dette, eller såfremt 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
§ 9. PROTOKOL
Over det på generalforsamlinger passerede skrives et referat, som godkendes og
underskrives af den valgte dirigent og den nykonstituerede formand for bestyrelsen
(se § 10).
§ 10. BESTYRELSEN
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges for 2
år af gangen. Til den første bestyrelse vælges 1 medlem dog for 1 år. Suppleant
vælges for 1 år.
2. Bestyrelsen påser, at generalforsamlingens beslutninger effektueres og varetager
den daglige ledelse af foreningen.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
4. Bestyrelsessuppleanten kan deltage i alle bestyrelsesmøder.
5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
6. Der skrives et referat over de på møderne behandlede sager og trufne beslutninger. Referatet godkendes på det efterfølgende møde.
7. Bestyrelsen lægger senest 14 dage efter generalforsamlingen referat af generalforsamlingen og sin konstituering på hjemmesiden www.redlillebaelt.dk
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8. Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden
§ 11. REGNSKABSÅR OG REVISION
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen
af foreningen til den 31. december 2018.
2. Regnskabet revideres af den valgte revisor, som også attesterer dette.
§ 12. OPLØSNING AF FORENINGEN
1. Opløsning af foreningen følger reglerne for Vedtægtsændringer i § 7.
2. Ved opløsning af foreningen anvendes dens formue efter generalforsamlingens
beslutning.
______________________
TILLÆGSTEKST TIL § 2.
Et stop af etableringen af en havmøllepark med nye store havvindmøller i Lillebælt
skal forhindre, at havmøllerne under etablering og drift:
- a. reducerer trivsel og formering af den eksisterende bestand af den lokale, baltiske stamme af marsvin i Lillebælt og Østersøen, og derved modvirker det arbejde,
som Staten og EU sammen med en række institutioner og selskaber gør for at beskytte og øge bestanden.
- b. generer levesteder og normal levevis for fugle og flagermus, herunder såvel de
daglige træk af lokale bestande af havfugle som del af deres fouragering, som de
sæson-betingede nord-syd fjerntræk af de samme og andre havfuglearter, samt
tilsvarende nord-syd træk af rovfugle og flagermus i relation til Lillebælt.
- c. ødelægger den syns- som lydmæssig oplevelse af farvandet Lillebælt, som vi
kender i dag med uhindret udsyn hen over vandet til og fra de forskellige landsdele.
Opsætning af 20 stk. 250 m høje eller 44 stk. 150 m høje havvindmøller i Lillebælt vil,
som dokumenteret ved forskellige visualiseringer, på grund af højde og antal
ødelægge oplevelsen af de smukke kyst- og bakkelandskaber, strande og fiskepladser, som omkranser den midterste del af Lillebælt i naturligt samspil med de
bagved liggende landskaber på Fyn, Als og Sønderjylland. Denne vansiring af landskabet vil ramme de fastboende i området, de mange sommerhusejere, deres besøgende familier og venner, samt kursister og turister, sejlere og fiskere, som i dag i
stort tal nyder at komme til området p. gr. a. dets rekreative værdier.

Vedtaget på stiftende generalforsamling: 23.05.2018

___________________________________
Lotte Egebak, dirigent

___________________________________
Anders Lindskov, formand

______________________________
Jørgen Jeppesen, næstformand

__________________________________
Asthon Funck, sekretær
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