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Navn: Projekt Hammer Bakker

2)

Projekt Hammer Bakker omfatter de byer/områder der ligger omkring Bakkerne.
Disse er her defineret som: Langholt, Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup samt
Grindsted og Uggerhalne.
Adressen for Projekt Hammer Bakker er hos den til enhver tid siddende
bestyrelsesformand.

3)

Projekt Hammer Bakker er en interesseorganisation af brugere, der har til formål:

a. at værne om Hammer Bakkers unikke natur og kulturhistorie.
b. at formidle om Hammer Bakkers natur og kulturhistorie .
c. at naturen i Hammer Bakker anvendes på en forsvarlig måde, i henhold til gældende
love og regler, samt i respekt for områdets lodsejere.
d. at lave forskellige aktiviteter i respekt, og med stor hensyntagen til områdets
naturværdier og til områdets lodsejere ejendomsret.
e. at forbedre skiltningen i Bakkerne således, at alle der færdes i Hammer Bakker ved
hvordan man gør.
f. at formidle og koordinere brugernes ønsker til forskellige lodsejere, for derigennem
at skabe en gensidig forståelse for hvilke aktiviteter der kan muliggøres.
g. at være en paraply- og samarbejdsorganisation for brugerne af området.
h. at være samarbejdsorganet til Aalborg kommune, Botanisk forening, HedeDanmark
(Hedesleskabet) de øvrige lodsejere samt andre organisationer.
i. at synliggøre og formidle områdets aktiviteter internt og eksternt.
j. at tilbyde at være projektstyrende, vedrørende de aktiviteter der kan opnås enighed
om i forhold til den enkelte lodsejer.

4)

Projektets struktur:
Projektet består af en bestyrelse og en række udvalg/arbejdsgrupper
a. Bestyrelsen repræsenterer projektet udadtil og er kontakten mellem myndigheder,
lodsejerne, organisationer og projektets forskellige udvalg/arbejdsgrupper samt står
for projektets samlede økonomi.
b. Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til at tage sig af
forskellige opgaver.
c. Bestyrelsen skal ved sager, der måtte interessere en/ flere interesseorganisationer
konferere med disse.
d. Alle der har tilknytning til projektet er stemmeberettiget i forhold til valg af kasser
og revisor på den ordinære generalforsamling der holdes 1. gang årligt i /aprilmaj
md.

5)

Generalforsamling
Øverste myndighed er den ordinære årlige generalforsamling.
Her vælges kasser samt revisor hvert år!
Bestyrelsen vælges således ikke på generalforsamlingen, men er udpeget med en repr.
fra hvert af de 6 samråd.
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generalforsamlingen.
Formanden er ansvarlig for indkaldelser til generalforsamlingen, senest 14 dage før
afholdelsen – Dette sker ved offentlig avertering og/eller skriftlig meddelelse til hvert
enkelt medlem.
Ordinær generalforsamling afvikles i april eller maj måned hvert år, med følgende
dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Udvalgenes/arbejdsgruppernes beretninger
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af kasser og revisor
Eventuelt.
Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Afstemning på generalforsamlingen sker ved almindelig håndsoprækning. Dog skal
der foretages skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter ønske herom.
Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer
og Samrådets opløsning.

6)

Projektets bestyrelse består af en repræsentant udpeget af hver af de her nævnte
organisationer: Vodskov samråd, Langholt samråd, Vestbjerg samråd, Sulsted samråd,
Tylstrup samråd, og Samrådet for Grindsted og Uggerhalne.
Hver af de nævnte organisationer skal herudover vælge en suppleant.
Samrådene udpeger deres repræsentanter før generalforsamlingen (marts md.)
og giver den siddende formand besked herpå.
Det enkelte samråd udpeger selv deres repræsentant og suppleant til Projektets
bestyrelse.
a. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen; hvert andet år skal den ene
halvdel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges, de øvrige år er den anden halvdel.
b. Bestyrelsens formand skal have fast bopæl i området.
c. Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
af dens medlemmer er til stede. Der udarbejdes referater fra møder og
generalforsamlinger, hvoraf beslutninger fremgår.

7)

Projektets økonomi
Bygger på blandt andet støtte fra Aalborg Kommune, samt eventuelle tilskuds- og
fondsmidler fra anden side. Andre indtægter som f.eks. salg af ydelser, vil også kunne
blive en mulighed.
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b. Penge til den daglige drift søges ved Aalborg Kommune. Eventuelt
medlemskontingent indstilles af bestyrelsen til beslutning på generalforsamling.
c. Projektets regnskabsår følger kalenderåret.
d. Kassereren har ansvaret for at føre Projektets regnskab forsvarligt og udarbejde
årsregnskab. Årsregnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af den, på
den foregående generalforsamling, valgte revisorer.
e. Revisoren har ret til at foretage uanmeldt revision.
f. Ved Projektets opløsning tilgår eventuelt uforbrugte midler almennyttige formål i
Aalborg kommune, f.eks. støtte til de 6 samråds lokale arbejde. Midlerne må ikke
tilfalde enkeltpersoner.
8)

Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med
motiveret dagsorden.
a. Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted inden 6 uger fra
bestyrelsen har modtaget anmodning herom/truffet beslutning herom.
b. Den ekstraordinære generalforsamling skal bekendtgøres ved offentlig avertering 14
dage inden den afholdes.

9)

Ændring af projektets vedtægter
Ændring af Samrådets vedtægter kan kun finde sted efter beslutning på en
generalforsamling hvor:
a. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
b. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for.

10)

Opløsning af Projektet
Kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst 3 ugers mellemrum – og opløsningen skal være på dagsordenen.
Vedtagelse af Projektet opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for.
Hvis der ved projektets opløsning er midler i foreningen, tilgår disse almennyttige
formål i Aalborg kommune, f.eks. støtte til de 6 samråds lokale arbejde.
Midlerne må ikke tilfalde enkeltpersoner

Grindsted, den 15.09.12
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