
 
 
 
 

Vedtægter for EUROPEA Danmark – vedtaget 7. februar 2018 
 

 

 

1. Foreningens navn og hjemsted: 
Foreningens navn er EUROPEA Danmark. Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid siddende 

formand. 

Foreningen kan antage sekretariatshjælp efter bestyrelsens bestemmelse. 

2. Foreningens formål: 

Foreningens formål er 

 

 at repræsenterer Danmark i det Europæiske samarbejde ”EUROPEA a.i.s.b.l. – Europe 

de l’Enseignement Agronomique” 

 at fremme samarbejdet mellem danske og europæiske uddannelsesinstitutioner, som 

gennemfører jordbrugsuddannelser. 

 

3. Medlemmer: 
Som ordinære medlemmer kan optages danske erhvervsskoler med ”grønne” uddannelser eller or-

ganisationer fra den offentlige eller private sektor, som gennem sine aktiviteter kan understøtte 

uddannelserne inden for det grønne område. 

Som tilknyttede medlemmer kan optages personlige medlemmer, som gennem sine aktiviteter kan 

støtte uddannelserne inden for det grønne område. Personlige medlemmer har ikke stemmeret 

ved foreningens generalforsamling og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. 

4. Generalforsamling: 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned og skal varsles med skriftlig ind-

kaldelse senest 3 uger før afholdelsen. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamling. 

Generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afgør alle tvivlsspørgsmål ved almindelig 

stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

På begæring af et medlem skal afstemninger foretages skriftligt. Hvert ordinært medlem har en 

stemme. Det er tilladt at stemme ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 



 
 
 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Godkendelse af regnskab  

4. Indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og revisor 

7. Eventuelt 

 

5. Bestyrelsens sammensætning: 
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt blandt de ordinære medlemmer. Bestyrelsen kon-

stituerer sig selv. Valgperioden er 2 år. Tre medlemmer vælges i lige år og de to øvrige medlemmer 

vælges i ulige år. 

6. Tegningsrettigheder: 

Foreningen tegnes af den formand, der er valgt ved konstituering samt af kassereren. I tilfælde af 

formandens forfald inden for en valgperiode, kan den øvrige bestyrelse ved almindeligt flertal be-

slutte at overdrage formandens tegningsret til et andet bestyrelsesmedlem. Ved næstfølgende ge-

neralforsamling og konstituering tilfalder tegningsretten igen den valgte formand samt kassereren. 

 

7. Regnskab: 
Regnskabet følger kalenderåret. 

8. Foreningens opløsning: 
Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne efter forslag på en generalfor-

samling stemmer herfor. 

Hvis der ikke er mødt 2/3 af medlemmerne på en generalforsamling, hvor der er stillet forslag om 

foreningens opløsning, skal der senest 3 uger efter indkaldes til en ekstraordinær generalforsam-

ling. På denne afgør almindelig stemmeflerhed, om foreningen skal opløses. 

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 18. september 1995, 19. april 1996, den 22. april 2002, 3. 

april 2013, 25. februar 2015 og senest 7. februar 2018. 

Bestyrelsen, 7. februar 2018 
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