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1. NAVN OG HJEMSTED 

1.1 Foreningens navn er Foreningen Klimatorium. 

1.2 Foreningens hjemsted er Lemvig Kommune. 

2. BAGGRUND, FORMÅL OG VIRKE 

2.1 Lemvig Kommune og Lemvig Vand A/S har opført en bygning, Klimatorium, som 
skal fungere som et knudepunkt for aktiviteter vedrørende bæredygtig udvik-
ling i relation til vand, klima, miljø, energi og cirkulær økonomi. Denne bygning 
huser blandt andet Foreningen Klimatorium.  

2.2 Foreningens formål er at skabe et miljø, hvor lokale udfordringer fører til vækst, 
ved at fremme netværks- og kompetenceopbygning, forskning og innovation 
samt turisme og erhvervsudvikling indenfor områderne vand, klima, miljø, 
energi og cirkulær økonomi. Dette gøres med afsæt i de konkrete udfordringer 
for området og ved at koble videns- og forskningsmiljøerne lokalt og nationalt, 
herunder med henblik på at skabe fundamentet for erhvervsudvikling.  

2.3 Foreningen henvender sig til kommuner, vand- og spildevandsselskaber, virk-
somheder, rådgivere, samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre ak-
tører inden for emneområdet. Foreningens drift skal finansieres af medlemsbi-
drag, offentlig støtte, fondsbidrag mv. 
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2.4 Foreningens aktiviteter skal ske inden for lovgivningens rammer, herunder de 
uskrevne kommunalfuldmagtsregler og vandsektorlovens bestemmelser. 

3. MEDLEMMER 

3.1 Alle med interesse inden for områderne vand, klima, miljø, energi og cirkulær 
økonomi kan blive medlem af foreningen.  

3.2 Foreningen har to typer medlemskab – et medlemskab for stiftende medlem-
mer og et medlemskab for netværksmedlemmer. Ydelser og priser knyttet til de 
enkelte typer af medlemskab fremgår af bilag 1 til vedtægterne. 

3.3 Bestyrelsen udarbejder og fører en opdateret medlemsliste, hvoraf det tillige 
fremgår, om det enkelte medlem er stiftende medlem eller netværksmedlem. 

3.4 Stiftende medlemmer er stifterne af foreningen. Alle andre medlemmer er net-
værksmedlemmer. 

3.5 De stiftende medlemmer af foreningen har hver én stemme på generalforsam-
lingen.  

3.6 Netværksmedlemmer har ingen stemmeret, men er dog møde-, tale- og spør-
geberettigede på generalforsamlingen. Alle medlemmer er dog kun mødeberet-
tigede, hvis de senest ugedagen før generalforsamlingen har betalt forfaldent 
kontingent. 

4. KONTIGENT OG MEDLEMSKAB 

4.1 Indmeldelse i foreningen kan ske på foreningens hjemmeside www.klimato-
rium.dk.  

4.2 Alle foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der dækker kalender-
året. Ved indmeldelse i løbet af året betales der forholdsmæssigt kontingent på 
kvartalsniveau. 

4.3 Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. 

4.4 Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalen-
derår. 

5. GENERALFORSAMLING 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj må-
ned og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved brev eller e-mail til medlem-
merne og ved annoncering på foreningens hjemmeside. 
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5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde føl-
gende punkter:  

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport 

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant  

7. Eventuelt  

5.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.  

5.5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent.  

5.6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved 
håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed er Lemvig Kommunes stemme af-
gørende.  

5.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når  

(i) formanden for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller 
når 

(ii) mindst ét stiftende medlemmer begærer det over for bestyrelsen. 

5.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest to måneder efter, begæ-
ring herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved 
brev eller e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemme-
side. 

6. FORENINGENS BESTYRELSE 

6.1 Foreningens overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse, der 
består af 5 - 9 medlemmer.  

6.1.1 Af bestyrelsens medlemmer udpeges 2 medlemmer af Lemvig Kommune, 1 
medlem af Lemvig Vand A/S og 2 medlemmer af Århus Universitet og VIA Uni-
versity College i fællesskab. Region Midtjylland kan udpege regionsrådsforman-
den til bestyrelsen. 
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6.1.2 Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter pkt. 6.1.1 har endvidere ret til at udpege 
op til 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, såfremt det vurderes hensigtsmæs-
sigt under hensyn til foreningens behov og virke. Hvis Region Midtjylland har 
udpeget Regionsrådsformanden til bestyrelsen, jf. pkt. 6.1.1, kan bestyrelses-
medlemmerne alene udpege 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer efter denne 
bestemmelse. Det skal i den forbindelse påses, at udpegning af disse bestyrel-
sesmedlemmer sker på baggrund af bestyrelsens samlede kompetenceprofil, 
idet der ved sammensætning og udpegning tages hensyn til behov for såvel for-
nyelse, kontinuitet som mangfoldighed i relation til blandt andet uddannelse, 
erhvervserfaring, alder og køn. 

6.2 Der kan udpeges bestyrelsesmedlemmer, som ikke er personligt medlem af for-
eningen eller tilknyttet foreningens medlemmer. 

6.3 Alle medlemmer kan indstille kandidater til bestyrelsen eventuelle udpegning i 
henhold til 6.1.2, jf. tillige pkt. 3.5 og 3.6. 

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.  

6.5 Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. Bestyrelsen, som udpeges ved for-
eningens stiftelse, udpeges dog for perioden fra stiftelsen til den ordinære ge-
neralforsamling 2022. Fra 2022 udpeges bestyrelsen på den ordinære general-
forsamling. Genudpegning kan finde sted.  

6.6 Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid afsættes af den, som har udpeget 
den pågældende. 

6.7 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved lige stemmeantal er 
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er tilstede. 

6.8 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter 
og generalforsamlingens beslutninger.  

6.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

6.10 Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt 
med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller 
mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske om det overfor 
formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodnin-
gen er kommet til formandens kundskab. 

6.11 Generalforsamlingen kan beslutte, at formanden, næstformanden og bestyrel-
sesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar for deres deltagelse i bestyrel-
sesarbejdet. 
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6.12 Forretningsudvalg: Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Forretningsud-
valget består af foreningens bestyrelsesformand, næstformand og direktør, 
samt det af Lemvig Vand A/S udpegede bestyrelsesmedlem. Forretningsudval-
get støtter direktøren i den løbende drift af foreningen. 

6.13 Advisory Board: Bestyrelsen kan nedsætte et advisory board. Advisory boardet 
bidrager med faglig sparring og inspiration for foreningens direktion og besty-
relse og virker som ambassadører for foreningen. 

6.14 Rådgivende udvalg: Bestyrelsen kan nedsætte et rådgivende udvalg, der rådgi-
ver direktøren om organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i foreningen. 

7. DIREKTION 

7.1 Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en direktør til varetagelse af foreningens 
daglige ledelse og drift. 

8. TEGNING OG HÆFTELSE 

8.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i for-
ening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktø-
ren. 

8.2 Kun foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. 

9. ØKONOMI OG REGNSKAB 

9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

9.2 Foreningens regnskab revideres af en revisor og godkendes af generalforsam-
lingen. 

10. VEDTÆGTSÆNDRING 

10.1 Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen. Beslutning om ved-
tægtsændring kræver, at alle stiftende medlemmer er til stede og at beslutnin-
gen derhos vedtages enstemmigt. 

10.2 Hvis ændringen ikke vedtages, skal bestyrelsen inden for fire uger indkalde til 
en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. På den ekstra-
ordinære generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med simpelt 
flertal blandt de tilstedeværende stemmer. 

11. FORENINGENS OPHØR 

11.1 Opløsning af foreningen kan ske efter indstilling fra bestyrelsen og skal vedtages 
på generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at alle stiftende medlemmer 
er til stede og at beslutningen derhos vedtages enstemmigt. 
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11.2 Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse 
af foreningens formue. Anvendelsen skal understøtte foreningens formål. 

 

Vedtægterne er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 
20. januar 2021. 

 


