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Vedtægter for Foreningen 

 
GROW|FOR|IT 

 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
1.1. Foreningens navn er: GROW|FOR|IT – forkortet GOFI.  

 
1.2. Foreningens hjemsted er Ikast-Brande kommune. C/O. Jens Thomsen, 

Nordlundvej 79, 7330 Brande.  
 
1.3. Foreningen har CVR NR: 35926941,  www.growforit.dk , e-mail adresse 

growforit@gmail.com 
 

 
§ 2 Foreningens formål 

2.1 GROW|FOR|IT er en almennyttig, non-profit forening, hvis overordnede formål er 
at fremme og medvirke til træplantning i Danmark og i udlandet for at opsuge og 
binde CO2 fra atmosfæren for at imødegå den globale opvarmning.  

 
2.2 Perspektivet for GROW|FOR|IT er, at lade træplantning/skovrejsning medvirke til 

at løse klimaproblemet. FN’s klimapanels beregninger viser, at der skal fjernes 18 
mia tons CO2 fra atmosfæren om året for at undgå en global temperaturstigning 
over de 2°C, der vil udløse katastrofescenariet klimamæssigt. Vi ved, at 1 hektar 

skov i god vækst opsuger 7-10 tons CO2 om året, hvilket svarer til en enkelt 
danskers udledning af CO2.   

 
2.3 GROW|FOR|IT ønsker at facilitere, at der bliver rejst skov og plantet træer ved at 

føre interessenter sammen, der fra forskellige udgangspunkter har interesse i at 

plante træer og bevare skov eller at støtte træplantning. Vi drifter ikke skove, men 
yder finansiel støtte, modtaget gennem donationer og gaver, til grupperinger eller 

folk, der mangler kapital, til at rejse skov og plante træer. Vi forsøger at lade folk, 
penge og jord mødes med det ene formål at plante træer, der kan opsuge CO2. Vi 
fører folk med penge men uden jord, sammen med folk med jord men uden 

penge.  
 

 
§ 3. Medlemskreds 
3.1.  Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for eller 

støtte foreningens formål ifølge §2. 
 

http://www.growforit.dk/
mailto:growforit@gmail.com


Vedtægter for GROW|FOR|IT 
 

 
 
Side 2 af 6  
 

3.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer og ved at betale 
kontingent for det pågældende år. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet 
er modtaget. 

 
3.3.  Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer med virkning fra 

udgangen af det pågældende år. Udmeldelse kan også ske ved at undlade at 
indbetale det vedtagne kontingent. 

 

3.4.  Et flertal af bestyrelsen kan vedtage at ekskludere et medlem. I så fald 
tilbagebetales det ekskluderede medlems kontingent for det pågældende år. 

 
3.5.  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet 

opkræves forud for hvert regnskabsår. 

 
 

§ 4. Generalforsamlingen 
4.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 

4.2.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned 
og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens 

hjemmeside.  
 

4.3.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er bestyrelsen samt alle 
medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent, og 
som skriftligt per e-mail har tilmeldt sig generalforsamlingen. Kun medlemmer af 

bestyrelsen kan stemme ved fuldmagt.  
 

4.4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens beretning. 

3. Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning. 
4. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors 

bemærkninger. 
5. Generalforsamlingens kommentarer til beretning og budget. 
6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. 

9. Valg af revisor, som gerne må være et bestyrelsesmedlem. 
10. Eventuelt. 

 

4.5.  Bestyrelsen og den af bestyrelsen valgte revisor godkender regnskabet og 
fastlægger budgettet. Regnskab og budget, herunder revisors bemærkninger til 

regnskabet og eventuelle påtegning af regnskabet, fremlægges på 
generalforsamlingen. 
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4.6.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der 
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for 

udgangen af den måned, hvori den ordinære generalforsamling skal afholdes. 
 

4.7.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der gerne må være medlem af 
bestyrelsen.  

 

4.8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved 
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én 

mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater end det 
antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne 
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed trækkes der lod. 

 
 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
5.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt 

begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 

formandens kundskab. 
 

5.2.  Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 
 
 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 
6.1.  Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer. 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der 
hvert år vælges tre medlemmer. Der kan foretages genvalg. 

 

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

 
6.3.  Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor 

bestyrelsen blandt sine medlemmer konstituerer sig selv med formand, 

næstformand, sekretær og revisor. 
 

6.4.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg 
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

 

6.5.  Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens 
møder. Indkaldelse sker per e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden 

skønner det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter 
ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest fire 
uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 
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6.6.  Der føres referat over det på møderne passerede, som underskrives/accepteres 

per e-mail af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af 

medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme 

afgørende.  
 
 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 
7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra 

stiftelsen til den 31. december 2016.  
 
7.2.  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.  

 
7.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens 

medlemsregister. 
 
7.4.  Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte revisor. Regnskabet skal påføres 

revisors bemærkninger. 
 

 
§ 8. Tegningsregler og hæftelse 

8.1. Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan ved enstemmighed give et 
bestyrelsesmedlem supplerende tegningsret.  

 

8.2. Kassereren har bemyndigelse til at overføre penge fra donationskontoen til 
skovrejsningsprojekter/træplantningsprojekter efter specifikt ønske fra en donator 

eller en gavegiver. Ønsket dokumenteres gennem skriftlig korrespondance med 
donator/gavegiveren. Kassereren har bemyndigelse til at betale de løbende 
driftsudgifter – gebyrer, webhotel og lignende. 

 
8.3.  Foreningen må ikke optage lån eller på anden måde sætte foreningen i gæld.  

 
8.4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der eventuelt påhviler foreningen.  

 
 

§ 9 Foreningens indtægter og aktiver 
9.1. Foreningens indtægter består af kontantbeløb, som tilflyder foreningen gennem 

medlemskontingenter eller gennem donationer, gaver og arv. 

 
9.2.  Foreningen kan, og må, ikke have nogen erhvervsindtægter. 

 
9.3.  Foreningens aktiver ved stiftelsen er driftskonto, hjemmesiden og web-adresse. 
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§ 10 Anvendelse af overskud 
10.1 Foreningens overskud, som dette fremkommer efter fradrag af alle udgifter til 

foreningens drift og administration, anvendes i overensstemmelse med formålet jf. 
§ 2.  

 
10.2. Foreningens driftsformue udgør ved stiftelsen kr. 1.000,00. Driftskontoen har 

reg.nr. 4728 konto nr. 11847579. Beholdningen skal primært gå til driftsformål 

eller til konsolidering for driftsformål. 
 

10.3  Foreningens donationsformue udgør ved stiftelsen kr. 15.000,00. 
Donationskontoen har reg.nr. 4728 konto nr.11847560. Beholdningen skal 
ubeskåret gå til træplantning/skovrejsning og må ikke anvendes til driftsformål. 

 
10.4. Foreningen hæfter alene med sin driftsformue. Ingen kan forpligtes til at foretage 

indskud i foreningen udover medlemskontingenter. Et eventuelt opsparet overskud 
på den løbende driftskonto 4728-11847579, udover hvad der anses for nødvendigt 
for driften af foreningen, skal anvendes til virkeliggørelse af de i vedtægternes § 2 

anførte formål. 
 

 
§ 11. Vedtægtsændringer 

11.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  

 

11.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på. 

 
 
§ 12. Opløsning 

12.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

 
12.2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver DEN DANSKE NATUR FOND, Vodroffsvej 

59, 1900 Frederiksberg C, CVR 36502991, efter den opløsende generalforsamlings 

nærmere bestemmelser. 
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Datering og underskrift på foreningens stiftelse 
 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 3. juni 2016.  
  

 
 
 

 
Henrik Stiesdal 

Formand 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Lars Hedemann 

Intern revisor 
 

 
 
 

 
 

Anne Wolsing 
Bestyrelsesmedlem 

 

 
 

 
 

 

Jan Thisted 
Bestyrelsesmedlem 

 

 Jens Thomsen 
Næstformand, 

Sekretær og Kasserer 
 

 
_ 


