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Landsforeningen Reel Energi Oplysning afholdt ekstraordinær generalforsamling den 9.
juni 2012 kl. 11,00 i Valby KulturcenterDagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til ny kontingentstruktur
I henhold til de tidligere generalforsamlingsbeslutninger fastsættes et
kontingent for personligt medlemskab og et for institutioner og firmaer
m.v. Bestyrelsen har et ønske om, at foreningen får flere yngre medlemmer og foreslår derfor, at der besluttes et kontingent til unge under
uddannelse på kr. 50,00. Flere medlemmer har foreslået, at der indføres
et kontingent for ægtepar på kr. 500,00, bestyrelsen støtter dette forslag.
3. Forslag til vedtægtsændringer.
Udviklingen i foreningens virke og i samfundet har gjort det hensigtsmæssigt, at ændre dele af de gældende vedtægter, der stammer fra
1986.
§-erne 13, 15 og 16 omhandler muligheden for at nedsætte repræsentantskab og lokalkredse udgår.
Formålet ændres, således at det fremover bliver ”at arbejde for en saglig
energidebat, der skal danne grundlag for valget af fremtidens energikilder. Derfor er REO også åben for alle energiproduktionsformer, blot de er
forsvarlige både i forhold til økonomi, samfund og miljø.
I konsekvens heraf ændres navnet til Ren Energioplysning (REO)
Kommunikationsformerne er ændret betydeligt siden 1986. Derfor foreslås det, at e-mail og foreningens hjemmeside indgår i de lovlige kommunikationsveje. Forslag til generalforsamlinger og referater heraf vil fremover også ske via hjemmesiden.
Formanden vil fremover også blive valgt til bestyrelsen.
Det samlede forslag til vedtægtsændringer og dagsorden vil være lagt ud
på foreningens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
4. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kjeld Hillingsø, Peter Schoubye og Ib Yde,
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt.
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Ad. 1. Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling
og foreslog, at Ib Yde valgtes til dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig
enstemmigt forslaget.
Ib Yde takkede for valget og oplyste, at han havde modtaget den skriftlige indkaldelse den 11. maj 2012, hvilket var mere en 4 uger før generalforsamlingen,
hvorfor han fandt, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt denne konklusion.
Ad. 2. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde bedt ham gennemgå de stillede
forslag og begrundelserne herfor. Under gennemgangen oplyste dirigenten, at
bestyrelsen havde modtaget flere henvendelser om, at medlemmerne fandt et
kontingent for ægtepar på kr. 500,00 lovlig højt. Bestyrelsen havde derfor ændret sit forslag således, at der blev foreslået et kontingent for ægtepar på kr.
400,00. Med denne ændring blev forslaget om ny kontingentstruktur enstemmigt vedtaget.
Ad. 3. Dirigenten oplyste, at et forslag til vedtægtsændringer krævede kvalificeret majoritet på 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Formanden redegjorde for de overvejelser, som havde ført til dette forslag. Efter et par afklarende spørgsmål fra forsamlingen satte dirigenten forslaget til
afstemning. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.
Ad. 4. Forslaget om nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. Kjeld Hillingsø, Peter
Schoubye og Ib Yde blev enstemmigt valgt.
Ad. 5. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 6. Der forelå intet til behandling under eventuelt.
Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:

Ib Yde

Bestyrelsen.

