
Foreningens vedtægter  

 
§ 1. Foreningens navn er: 

Landsforeningen mod lavfrekvent støj 

§ 2. Foreningens formål er,  

- at oplyse om, og arbejde for at få ændret gældende grænseværdier 
der er fastsat for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i Danmark. 
 

- at eksistere så længe der er behov for det, set fra et retsligt 
synspunkt. 

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål, og 
betaler det fastsatte kontingent. (250 kr. om året). Medlemmer hæfter 
kun for deres kontingent. 

§ 3.1.  Hvervene som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnede. 
Bestyrelsesmedlem og revisor er kontingentfrie som vederlag. 

§ 3.2. Alle medlemmer optages på en medlemsliste, som bestyrelsen med 

medlemmets skriftlige tilladelse kan videregive til andre medlemmer af 

foreningen. 

§ 4. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og 
opkræves hurtigst muligt derefter.  

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 3 medlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.  
 

§ 5.1. Bestyrelsen vælges for en periode på 1 år af gangen. Genvalg kan finde 

sted. 

§ 5.2. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 
suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære 
generalforsamling. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden fungerer de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer i den fratrædendes sted indtil næste 
ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer 
ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til 
nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 

Over forhandlingerne føres protokol. Foreningen forpligtes ved to 
bestyrelsesmedlemmers underskrift. Et bestyrelsesmedlem kan 
meddele fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. 



Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, der omfatter medlemmer 
udenfor bestyrelsen til løsning af særlige opgaver.  

§ 6. Foreningens regnskab følger kalenderåret der løber fra 1. januar til 31. 
december, og forvaltes af bestyrelsen, som ved hvert bestyrelsesmøde 
skal redegøre for den økonomiske situation.  

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år i maj. Den indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 4 ugers varsel. Bestyrelsen bestemmer formen for 
indkaldelsen. 
 

Dagsorden tilsendes medlemmerne. På den ordinære generalforsamling 
behandles følgende spørgsmål:  
1. Valg af dirigent  
2. Formanden aflægger beretning  
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelse m.fl.  
7. evt. 
 
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal sendes til bestyrelsen 
senest 2 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan kun 
træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget på dagsorden.  

§7.1 Bestyrelsen udsender referat af generalforsamlingens beslutninger, 
samt referat af bestyrelsesmøder og andre møder der afholdes i 
foreningens regi i øvrigt. 

Bestyrelsen opretter en mailingliste over medlemmer, så referater hurtigt 
kan distribueres. 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal 
indkaldes senest en måned efter, at mindst 1/4 af medlemmerne 
skriftligt og motiveret har begæret dette overfor bestyrelsen. Dagsorden 
og referat tilsendes medlemmerne jf. §7.1 

§ 9. Valgret har og valgbar er ethvert medlem. Alle medlemmer har én 
stemme. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel 
stemmeflerhed, jfr. dog § 10.  
 

§ 10. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter kan kun træffes, når 
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen.  

§ 11. Beslutning om eksklusion af et foreningsmedlem kan med 2/3 flertal af 
fremmødte træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 
Såfremt det kan dokumenteres, at medlemmet har optrådt til skade eller 



ulempe for foreningens virksomhed eller omdømme, eller ud fra eget 
formål har skabt utryghed eller forvirring i medlemskreds eller medier 
gennem offentliggørelse af subjektive eller ukorrekte oplysninger.  
Senest 3 uger før beslutning om eksklusion træffes, skal pågældende 
medlem gøres bekendt med begæring og forelagt dokumentation, samt 
gives mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen.  

§12.  Opløsning af foreningen skal ske ved ekstraordinær indkaldt 

generalforsamling, hvor flertal af mindst 2/3 fremmødte taler herfor. 

Ved ophævelse af foreningen vil dens formue være at anvende til 

velgørende formål efter den siddende bestyrelses beslutning. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. maj 2012. 

 
 

__________________________________________________________________________________ 


