Vedtægter for Coops venner
§1 Foreningens navn
1.1 Coops venner.

§2 Foreningens hjemsted
2.1 Albertslund.

§3 Foreningens formål
3.1 At være et mødested for medlemmer, der har interesse i, hvad der sker i brugsbevægelsen, og
som ikke længere er aktive i f.eks. lokale bestyrelser, Coop ambas bestyrelse, Coops landsråd
eller lign.

§4 Medlemskab
4.1 Alle tidligere aktive i Coop kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når
medlemskabet er registreret.
4.2 Medlemskab forudsætter, at medlemmet lever op til valgbarhedskriterierne beskrevet i Coop
ambas vedtægters §8, stk. 2.
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende
generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige
generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af maj. Generalforsamlinger kan
holdes helt eller delvis digitalt.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før, og medlemmerne skal have
kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
5.4 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
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3. Indkomne forslag
4. Præsentation af kandidater til bestyrelsen
5. Evt.
5.5 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal. Forslag til vedtægtsændringer besluttes med 2/3
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,
hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.
5.7 Afstemning om valg af bestyrelsesmedlemmer gennemføres digitalt senest 14 dage efter
generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret ved bestyrelsesvalg. Bestyrelsen er
ansvarlig for at sikre, at der udsendes præsentation af kandidaterne.
5.8 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udsendes referat fra generalforsamlingen.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen
skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker
det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved
den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for at arrangere to årlige møder for foreningens medlemmer.
7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.
7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år
vælges 1 bestyrelsesmedlem. Genvalg kan ske 2 gange.
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte
arbejdsgrupper efter behov.
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§8 Regnskab/økonomi
8.1 Coop amba betaler for afvikling af to årlige møder efter aftale mellem bestyrelsen og Coop
ambas bestyrelse. Medlemmerne betaler selv transportomkostninger til/fra møder og arrangementer.
8.2 Udgifter til yderligere arrangementer kan afholdes efter aftale med Coop amba.
8.3 Foreningen fører ikke selvstændigt regnskab.

§9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler
på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
10.1 Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af Coop ambas bestyrelse. Generalforsamlingen i Coops venner kan indstille forslag til ændringer i vedtægterne.

§11 Opløsning af foreningen
11.1 Beslutning om foreningens opløsning træffes af Coop ambas bestyrelse.

Vedtaget i Coop ambas bestyrelse den 14. december 2021.
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