Mødetitel: Generalforsamling

Dato: 27/4-2021

Mødetidspunkt: 19.00

Møde indkaldt af

Stop Spild Lokalt

Mødetype

Generalforsamling

Mødeleder:

Niels

Referent

Rikke Melander

Mødested: Bytorvet 2,
2620 Albertslund og
virtuelt.

Tidtager

Deltagere

Deltagere

Dagsordenemne 1: Valg af dirigent og referent og stemmetæller
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion

Vælges 2 stemmetæller

Konklusioner

Niels er valgt som dirigent
Rikke er valgt som referent
Githa og Brian er valgt som stemmetæller

Dagsorden emne 2: Godkendelse af indkaldelsen
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion
Konklusioner

Alle kan godkende indkaldelsen, GF er derfor gyldig.
Alle godkender dagsorden

Dagsorden emne 3: Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og
godkendelse
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion

Er vedlagt

Konklusioner

Formandens beretning er godkendt

Dagsorden emne 4: Det reviderede regnskab fremlægges til debat og
godkendelse
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion

Spørgsmålet: Hvordan dækkes underskuddet?
Rasmus har dækket underskuddet med hans privat
indkomst. Dette underskud udlignes med kommende
overskud til Rasmus.
Spørgsmål: Er regnskabet inkluderet §18 midler,
donationer og mobilepay. Rasmus bekræfter dette.
Spørgsmål: Penge fra Tuborg Fonden hvordan brugt?
Rasmus fortæller de er brugt bla. Konsulenter.
Spørgsmål: Tuborg Fonden, har de været øremærket?
Rasmus bekræfter dette.

Konklusioner

Regnskabet er godkendt

Dagsorden emne 5: Godkendelse af vedtægtsændringer
Tildelt tid
Diskussion

Spørgsmål ift. §4 stk. 5, hvem skal betale kontingent.
Rasmus fortæller det er en mulighed ift.
Samarbejdspartnere.
Spørgsmål ift. § 4 stk. 5. Hvad skal pengene fra
kontingent bruges til, Rasmus fortæller det bestemmer
bestyrelsen
Spørgsmål ift. § 7 stk. 1: Skal man selv holde øje ift.
Indkaldelsen. Bør der ikke være en platform hvor det
sendes ud til?
Spørgsmål ift. § 7 stk. 1: Kunne det være muligt den
bliver lagt op i madoaserne. Benjamin svarer, der
kommer et underudvalg, der vil kunne gøre det.
Spørgsmål ift. § 12 stk. 2. Vigtig at der kan øremærkes
donationer. Rasmus Det kan også lade sig gøre ift.
Formuleringen.

Konklusioner

Der er tilføjet stk.7 i § 7: Bestyrelsen konstituere sig selv
efterfølgende
Der ændres ordlyd i §9 stk. 4: Forslag under punkt 4 stk.
3
§ 10 tilføjelse, da repræsentantskabet ikke er oprettet
ved repræsentantmedlemmet først indtræde i
hovedbestyrelsen i 2022
Alle stemmer for vedtægterne ændres.

Dagsorden emne 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion

Bestyrelsen anbefaler følgende til den nye bestyrelse:

Konklusioner

•

Kenneth Holmen Pedersen

•

Jens Jakob Holm

•

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

•

Mia Nyborg Jørgensen

•

Thomas Odborg

Følgende træder ud:
-

Claus Blok
Mie Sørensen
Betina Larsen
Janni Rasmussen

Følgende genopstiller:
-

Benjamin Erichsen
Rasmus Erichsen

Den nye bestyrelse er valgt enstemmigt
•

Kenneth Holmen Pedersen

•

Jens Jakob Holm

•

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

•

Mia Nyborg Jørgensen

•

Thomas Odborg

•

Benjamin Erichsen

•

Rasmus Erichsen

Dagsorden emne 8: Valg af Suppleanter:
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion

Bestyrelsen anbefaler følgende:
-

Konklusioner

Betina Larsen
Rikke Melander

Suppleanterne er valgt enstemmigt
Rikke Melander
Betina Larsen

Dagsorden emne 9: Valg af revisor
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion
Konklusioner

GF giver bestyrelsen bemyndigelse til at vælge et
ekstern revisionsfirma ifølge lovgivningen.

Dagsorden emne 10: Eventuelt
Tildelt tid

Oplægsholder

Diskussion
Konklusioner

Ingen punkter til eventuelt

Dagsorden emne 11: Godkendelse af referat

Dirigent:
Niels Bøgeskov
Bestyrelsen:
Thomas Odborg
Rasmus Erichsen
Benjamin Erichsen
Kenneth Holmen
Pedersen
Jens Jakob Holm
Jeppe Rønnebæk
Kongsbak
Mia Nyborg Jørgensen

Bilag 1. Dagsorden
Dagsorden:

Generalforsamling for Stop Spild Lokalt afholdes d. 27/4-2021 kl. 19:00
Adresse: Bytorvet 2, 2620 Albertslund.
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.

Godkendelse af indkaldelse

3.

Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse

4.

Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse

5.

Godkendelse af vedtægtsændringer

6.

Behandling af indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af suppleanter

9.

Valg af revisor

10.

Eventuelt

11.

Godkendelse af referat

Bilag 2. Beretning
Kære alle,
Jeg kommer til at snakke kort om de to forrige år, da vores generalforsamling i 2020
desværre ikke blev til noget, ligesom så meget andet.
2019 var Stop Spild Lokalts tredje leveår. Vi havde besluttet os for, at vi ville blive
endnu større. Vi ville bekæmpe endnu mere madspild og samtidig, så ville vi skabe
muligheden for, at de mange madspildsorganisationer i Danmark kunne samarbejde Det blev derfor starten på FMO - Forende Madspildorganisationer. Vi snakkede
hurtigt med de mange organisationer, som synes at ideen var god. Vi fik en aftale
med Ida Auken, som skulle være vores politiske kontakt i folketinget.
Folketingsvalget kom dog på tværs, og tiden for Ida blev knap. FMO ligger i dag i den
nye organisation i Stop Spild Lokalts underudvalg, hvor der skal arbejdes kraftigt på
samarbejde fremover. Hvem ved, måske har Ida eller en helt anden fået mere tid i
2021 til at blive vores politiske kontakt?
Vi fik i 2019 også et større internationalt gennembrud. Vi blev af Nordisk Ministerråd
udvalgt til at skulle repræsentere Danmark i kampen mod madspild. Den video vi fik
lavet, blev vist for FN i USA, hvor bl.a. den tidligere Amerikanske Præsident, Donald
Trump så med.
Det tyrkiske miljøministerium kom til Danmark og besøgte vores Madaose i Næstved
en hel dag. Her lærte de om Madspild I Danmark, hvordan SSL var bygget op og
hvordan vi gjorde.
Derudover fik vi et samarbejde med svenske WhyWaste, som endte ud i, at vores
fælles samarbejdspartner, Olio fra England forsøgte at opkøbe os. Et opkøb som vi
takkede nej til, på trods at et økonomisk lukrativt tilbud. Vi kunne ikke se SSL DNA’en
forsætte under deres vinger og de ideer de havde. Siden da, har samarbejdet ikke
været særlig stort.
Tysk og Fransk TV har også været i Danmark for at lave lange udsendelser om vores
arbejde, som kunne inspirere i deres respektive lande.
Vi kom i Danmark bl.a. med i regeringens tænketank mod madspild, hvor vi i dag
sidder med i flere udvalg.
I 2019 blev vi af vores gode samarbejdspartner, Selina Juul fra Stop Spild Af Mad,
parret op med Johanne Birn, som kunne hjælpe os med at skabe noget struktur og
gøre os mere professionelle. Vi var nemlig en landsorganisation i en
lokalorganisations organisering. Johanne tog Jane med, og sammen fik vi lavet en
ansøgning til Tuborgfondet, som i slutningen af 2019 resulterede i, at vi blev
bevilliget 750.000 til at gøre vores organisation mere bæredygtig, klar til vokseværk,
drømme og ambitioner om, at madspild er et minimum i Danmark. Det projekt
startede vi med i 2020, hvor pengene også gik ind på kontoen, som projektet skred
fremad. I løbet af et halvt år fik projektet mere format og skulle til at rulles ud. Det
startede med, at alle Madoaser mødtes i Korsør til projektfremvisning. Corona blev
desværre en stopklods for den videre udrulning i 2020, men er for alvor skudt i gang i
2021. Vi sidder nemlig her i dag til generalforsamling, hvor vi har udpeget og
indstillet utroligt kompetente mennesker til at sidde i vores kommende bestyrelse,

for at styrke Stop Spild Lokalt nu og i fremtiden. Vi tror rigtig meget på netop
jer og de kompetencer, som i hver især kan bidrage med, og derfor håber vi
inderligt, at aftenen ender med, at I bliver valgt ind.
2020 var året, hvor vi for alvor satte os på tronen for madspild. Vi lavede kæmpe
landsdækkende aftaler med Netto og hele Coop, hvor ambitionerne er skyhøje for at
reducere madspild og endnu mere ambitiøse end de aftaler, vi tidligere har haft med
dem. Vi er stadig i den spæde start for de helt nye samarbejder, målet er klart Madspild skal reduceres og så mange butikker som muligt skal med. Vi redder på
nuværende tidspunkt 25 tons mad om dagen gennemsnitligt. 25.000 kg.
Er det meget? Ja! Er det nok? Nej.
Jeg har et mål og en ambition om, at vi til generalforsamlingen i 2024 har mindst 100
Madoaser i Danmark. Mit håb er, at vi også på det tidspunkt er i gang med at prøve
os af i de nærliggende lande. Sverige, Tyskland og Norge.
2020 var også det år, hvor vi i Danmark fik vores første nationale madspildsdag. En
særlig dag, hvor vi havde besøg af daværende fødevareminister Mogens Jensen og
hvor vi skrev under på ”Danmark mod madspild” aftalen. En aftale, hvor alle
virksomheder skriver under på, at de har reduceret deres Madspild med 50% inden
2030.
Corona har været en stor del af vores hverdag i 2020. Vi måtte lukke alle vores
Madoaser ned under første nedlukning og køre et nødberedskab. Sidenhen har vi
åbnet op, prøvet os frem, og er endt med løsninger, som er sikre og gode, så længe vi
har covid-19 over os.
Vi sluttede 2020 af med, at jeg blev inviteret til Cairo i Egypten af den Danske
ambassade, hvor jeg skulle arbejde for dem i en lille uge, hvor alt blev betalt af dem.
Det bød på mange spændende møder og oplæg omkring madspild, hvor der særligt
blev lagt vægt på den kulturelle forskel.
Her d. 16. maj taler jeg til Nordic Future Talks live i Kina. Tilstandene er ved at være
normale i Kina. Derfor afholder de en fysisk Future Talks festival, hvor jeg er med i en
times oplæg og debat, med titlen ” You are never too young to make a difference ”
Som noget nyt i den nye organisationsmodel, som vi har udarbejdet i samarbejde
med Tuborgfondet og vores konsulenter, er repræsentantskabet, underudvalg og
styregruppen kommet til.
Repræsentantskabet er for at give de frivillige en mere klar stemme i Stop Spild
Lokalt, så vi kan gøre det endnu nemmere, endnu sjovere og endnu federe at være
frivillig. For uden de fantastiske frivillige og deres indsats, ville vi den dag i dag slet
ikke gøre så stor en forskel.
Underudvalgene er for at skabe en større klarhed over de enkelte opgaver, som skal
udføres i organisationen og for at skabe en større effektivitet.

Styregruppen kommer i første omgang hovedsageligt til at bestå af den
nuværende bestyrelse, som træder ud i dag. Bestyrelsen har nemlig altid været
en arbejdende bestyrelse. Fremover vil det blive en mere strategisk bestyrelse, som
kommer til at sætte den strategiske dagsorden. Styregruppen med udvalgene under
sig, bliver altså det eksekverende organ.
Der vil være mulighed for, at de kommende bestyrelsesmedlemmer, gerne vil ud at
prøve det frivillige liv i Stop Spild Lokalt af, da det er nemmest at sætte sig i jeres
sted, hvis man selv har prøvet det.
Som slut vil jeg informere om, at vi søndag d. 2. maj åbner vores næste Madoase i
Ballerup kl. 14. Her er i alle sammen selvfølgelig velkomne.
Tak til alle jer der er kommet i dag. Jeg håber, at vi får en god aften og at det næste
år bliver lige så spændende og udviklende, som jeg forventer.

Bilag 3. Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen Stop Spild Lokalt Danmark
§ 1 – Landsforeningens hjemsted
Stk. 1. Landsforeningens navn er: Stop Spild Lokalt Danmark
Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er Albertslund
§ 2 - Landsforeningens formål
Stk. 1. Stop Spild Lokalt Danmark er en almennyttig forening, der arbejder for at
undgå madspild, ressourcespild og hjælpe sultne maver til gavn for klimaet og de
personer i samfundet, som har brug for en hjælpende hånd.
Stk. 2. Formålet opnås gennem foreningens kommunikation via sociale medier og
fortalervirksomhed i forhold til mad- og ressourcespildsagendaen. Det kan være via
madfællesskaber, Facebookgrupper eller anden aktivitet, der er i naturlig forbindelse
med formålet.
§ 3 – Organisering
Stk. 1. Stop Spild Lokalt består af en række selvstændige lokalforeninger, der er
medlem af Stop Spild Lokalt Danmark og følger Stop Spild Lokalt Danmarks vedtægter
og koncept for drift af Lokalforeninger.
Stk. 2. Lokalforeningens navn skal være ”Stop Spild Lokalt (stednavn)”.
Stk. 3. Stop Spild Lokalt Danmark består af medlemmerne jf. §4, og af et
repræsentantskab jf. §9.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
§ 4 - Medlemskab og kontingent
Stk. 1. Enhver, der anerkender Stop Spild Lokalt Danmarks formål, kan blive medlem.
Et medlemskab kan falde ind under følgende kategorier:
A: Stop Spild Lokalt Lokalforeningers frivillige med kontrakt.
B: Samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder.
Stk. 2. Medlemskabet kan enten være personligt eller kollektivt. Medlemskaber der
falder inden for kategori A er personlige. Medlemskaber der falder inden for kategori
B er kollektive.

For medlemskab A gælder at de har stemmeret igennem repræsentantskabet jf.
§9. Medlemmer under medlemskab B er fx samarbejdspartnere, leverandører
og virksomheder. Medlemskab B har ikke stemmeret. For medlemmer af medlemskab
B kan Stop Spild Lokalt Danmark offentliggøre indmeldelsen på hjemmesiden og i
andre sammenhænge.
Stk. 3. Udmeldelse for medlemskab A sker ved skriftlig henvendelse til Stop Spild
Lokalt Danmark med 3 måneders udmeldelsesfrist. Udmeldelse for medlemskab B
sker ved skriftlig henvendelse til Stop Spild Lokalt Danmark med 3 måneders
udmeldelsesfrist eller ved manglende indbetaling af kontingent.
Stk. 4. For medlemskab A gælder, at man ved udmeldelse afgiver ret til brug af navn,
koncept og samarbejdsaftaler med eksterne.
Stk. 5. Det er gratis at være medlem af Stop Spild Lokalt Danmark for medlemskab A.
Kontingentsatser for medlemskab B fastsættes af bestyrelsen.
§ 5 - Eksklusion af medlemmer
Stk. 1. Eksklusion af Stop Spild Lokalt Danmark kan ske, hvis et medlem gentagne
gange, på trods af skriftlig advarsel fra bestyrelsen, modarbejder Stop Spild Lokalt
Danmarks formål.
Stk. 2. Det kan føre til eksklusion at:
A. Overtrædelse af vedtægterne.
B. Overtræde af generel lovgivning.
C. Misligholde eller overtræde Stop Spild Lokalt Danmarks koncept for
madoaser.
D. Have en truende og modarbejde opførsel.
Stk. 3. Overtrædelse af stk. 2 vil som udgangspunkt søges løst ved dialog. Gentages
overtrædelsen efter forsøgt løsning via dialog, vil der ske en eksklusion af
medlemmet.
§ 6 - Styregruppe
Stk. 1. Stop Spild Lokalt Danmarks daglige ledelse, varetages under ansvar overfor
bestyrelsen, af en Styregruppe, der vælges og nedlægges af bestyrelsen.
Stk. 2. Styregruppen udpeger sin egen formand, der efterfølgende godkendes af
bestyrelsen. Formand for styregruppen kan ikke være formanden for bestyrelsen.
Stk. 3. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 - Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via foreningens
hjemmeside med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, som
ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Der skal sendes ny dagsorden ud med indkommende
forslag og regnskab senest 8 dage før generalforsamling. Generalforsamling afholdes
altid efter repræsentantskabsmødet jf. §9.
Stk. 2. Stemmeberettigede på generalforsamling er medlemmer med medlemskab A.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen
beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år.
3. Regnskabet fremlægges til debat og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Stk. 5. Vedtægtsændringer skal være et selvstændigt punkt på generalforsamlingens
dagsorden for at kunne behandles.
Stk. 6. Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for ændring.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende
§ 8 - Repræsentantskab
Stk. 1. Repræsentantskabets opgave er med afsæt i Stop Spild Lokalt Danmarks
formål og de af bestyrelsen givne retningslinjer at definere rammerne for
lokalforeningernes arbejde på et kompetent og fagligt niveau og fastlægge det fælles
koncept for madoaserne.

Stk. 2. Hver lokalforening repræsenteres af én delegeret med stemmeret, der
udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 3. Repræsentantskabet tegner ikke Stop Spild Lokalt Danmark juridisk eller
økonomisk.
Stk. 4. Stop Spild Lokalt Danmark bidrager med koncept og oplæring til
Lokalforeninger under Stop Spild Lokalt Danmark samt bidrager løbende med
rådgivning og sparring i forhold til fødevarelovgivning og indgåelse af partnerskaber.
Lokalforeningerne bidrager med lokal forankring og den daglige drift af madoaserne.

§ 9 – Repræsentantskabsmøde
Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned. Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt via foreningens hjemmeside
med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Det ordinære
repræsentantskabsmøde skal altid afholdes forinden generalforsamlingen jf. §7.
Stk. 2. Kun valgte fremmødte repræsentanter har stemmeret. Kun medlemmer under
medlemskab A, som er lokale bestyrelsesmedlemmer og særligt inviterede kan
deltage i repræsentantskabsmødet.
Stk. 3. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal som minimum omfatte følgende:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Orientering om Stop Spild Lokalt Danmarks arbejde i det forløbne år
Behandling af indkomne forslag
Valg af repræsentant til bestyrelsen for Stop Spild Lokalt Danmark
Evt.

Stk. 4. Forslag under punkt 4 stk. 3 skal indsendes til Stop Spild Lokalt Danmarks
bestyrelse senest den 1. februar. Bestyrelsen udsender rettidigt modtagne forslag
med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 6. Bestyrelsen for Stop Spild Lokalt Danmark kan indkalde til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, desuden kan 5 lokalformænd skriftligt med angivelse af
dagsorden forlange, at der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Dette skal afholdes senest 6 uger efter begæringen modtages.

Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med
mindst 2 og højst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker
via repræsentantskabets interne kommunikation.

§ 10 - Foreningens bestyrelse
Stk.1. Stop Spild Lokalt Danmarks bestyrelse består af syv medlemmer, som vælges
for 2 år ad gangen, hvoraf;
-

-

3 medlemmer der vælges blandt medlemmerne i Stop Spild Lokalt Danmark.
Valgbare er kun personlige medlemmer af Stop Spild Lokalt Danmark. I lige år
afgår og vælges to medlemmer. I ulige år afgår og vælges ét medlem.
1 medlem fra lokalforeningerne, der vælges af repræsentantskabet og vælges
for ét år ad gangen.
3 medlemmer der udpeges af bestyrelsen. I ulige år afgår og vælges to
medlemmer. I lige år afgår og vælges ét medlem.

Derudover består bestyrelsen af to suppleanter, valgt for 2 år, der er på valg på skift
hvert andet år.
Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Stop Spild Lokalt Danmark i
overensstemmelse med vedtægterne og fastsætter nærmere regler for sit virke i en
forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt
fordeling af 1. og 2. suppleant.
Stk. 4. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems varige
forfald. Suppleanterne modtager løbende samme orientering som
bestyrelsesmedlemmerne og har ret til at deltage på bestyrelsesmøderne, dog uden
stemmeret.
§ 11 – Bestyrelsens kompetence
Stk. 1. Bestyrelsen har bemyndigelse til at godkende nye lokalforeninger i henhold til
konceptet for Stop Spild Lokalt (Bynavn).
Stk. 2. Bestyrelsen skal godkende lokalforeningens vedtægter.
Stk. 3. Lokalforeningerne er forpligtede til at overholde det på enhver tid vedtagne
koncept gældende for drift af lokalforeninger, madoaser og Facebookgrupper samt
følge de anvisninger som bestyrelsen som følge heraf fremkommer med.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer og kan nægte godkendelse af
medlemmer jf. §5

§ 12 – Økonomi og regnskab
Stk. 1. Stop Spild Lokalt Danmark finansieres ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner,
virksomheder, fonde og organisationer. Ligeledes finansieres Stop Spild Lokalt
Danmark ved indtægter fra aktiviteter og andet virke i overensstemmelse med
foreningens formål.
Stk. 2. Bidrag til Stop Spild Lokalt Danmark kan ikke øremærkes til andre formål end
aktiviteter, der naturligt hører under foreningens formål.
Stk. 3. Bidragydere kan ikke diktere Stop Spild Lokal Danmarks udtalelser eller
holdninger. Foreningen opererer således fuldstændig uafhængigt af finansielle
interesser, ligesom bidragydere ikke er ansvarlige for nogen af foreningens
aktiviteter.
Stk. 4. Stop Spild Lokalt Danmark kan udøve erhvervsvirksomhed i det omfang og i
den form, bestyrelsen finder det i overensstemmelse med formålet.
Stk. 5. Stop Spild Lokalt Danmarks regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 6. Bestyrelsen er pligtig til på et hvert tidspunkt, at kunne redegøre for
foreningens økonomi.
§ 13 – Tegningsret og hæftelse
Stk. 1. Stop Spild Lokalt Danmark tegnes i forening af bestyrelsens formand og
formanden for styregruppen, eller af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Der påhviler som udgangspunkt ikke frivillige, medlemmer, ansatte,
bestyrelsesmedlemmer eller styregruppemedlemmer nogen hæftelse for Stop Spild
Lokalt Danmarks forpligtelser.
§ 14- Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Stk. 1. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Stop Spild Lokalt Danmark
kan kun ske på en generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Ved opløsning doneres en evt. formue efter generalforsamlingens
beslutning til en eller flere foreninger med et almennyttigt foreneligt med Stop
Spild Lokalt Danmarks formål.

