1/6

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning
§ 1 Navn
Partnerskabets navn er ”Partnerskab for Termisk Forgasning”. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark.
§ 2 Formål
Partnerskabets formål er at fremme dansk forskning, udvikling, demonstration og kommercialisering af termisk forgasning gennem samarbejde blandt
medlemmerne indbyrdes og i relation til myndigheder og beslutningstagere.
Ligeledes vil Partnerskabet fremme medlemmernes relationer og samarbejde på internationalt plan.
Partnerskabet tjener som en fælles platform for medlemmerne til udbredelsen af kendskabet til termisk forgasning. Partnerskabet udarbejder og vedligeholder i samarbejde med nationale myndigheder danske strategier inden
for arbejdsområdet. Partnerskabet formulerer fælles udviklingsplaner og
teknologispor, der passer sammen med den overordnede danske energipolitik, og som kan give bæredygtige vækstmuligheder for dansk erhvervsliv på
både kort og langt sigt.
Partnerskabet vil søge at accelerere udviklingen inden for området og arbejde for forbedrede rammevilkår for termisk forgasning.
§ 3 Medlemmer og organisering
Partnerskab for termisk forgasning, skal være bredt funderet med deltagelse
fra universiteter, videns-institutioner, GTS-institutter, energiselskaber, producenter, leverandører, rådgivere og brancheforeninger med interesse i aktiviteter og virksomhed inden for termisk forgasning. Kun momsregistrerede
virksomheder kan være medlemmer. Der kan ikke tegnes privat medlemskab.
Energistyrelsen (EUDP) og Energinet.dk deltager med observatørstatus i
Partnerskabet.
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Kun medlemmer har stemmeret ved Generalforsamlingen og kan være repræsenteret i bestyrelsen. Der er kun én stemme pr medlem. Bestyrelsen
beslutter, hvem der kan deltage i arbejdsgrupper og udvalg samt deltage i
partnerskabets arrangementer i øvrigt.
Den nedsatte bestyrelse varetager den overordnede ledelse af partnerskabet
og har til opgave at sikre, at partnerskabets aktiviteter forløber i overensstemmelse med vedtægterne for partnerskabet og imødekommer medlemmernes forventninger dertil. Bestyrelsen kan drøfte alle væsentlige spørgsmål vedrørende partnerskabet og de tilknyttede støttegrupper/projekter.
Optagelse af nye medlemmer sker ved ansøgning eller indstilling og efter
bestyrelsens godkendelse på et sagligt grundlag.
§ 4 Arbejdsgrupper og udvalg
Arbejdsgrupper og udvalg kan oprettes inden for specifikke strategiområder.
Bestyrelsen kan tage initiativ til og beslutte at etablere nye eller nedlægge
eksisterende grupper eller udvalg. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en formand for ledelse af møderne i arbejdsgrupper og udvalg.
§ 5 Kontingentfastsættelse
Kontingent til partnerskabet for det efterfølgende regnskabsår fastsættes på
partnerskabets årlige ordinære generalforsamling.
Energistyrelsen (EUDP) og Energinet.dk er kontingentfrie observatører under partnerskabet.
Det er bestyrelsen, som foreslår kontingentstruktur.
§ 6 Ledelse
Partnerskabet ledes af en bestyrelse. Generalforsamlingen er Partnerskabets
højeste myndighed.
Bestyrelsen består af en formand og fem valgte bestyrelsesmedlemmer.
Energistyrelsen (EUDP) og Energinet.dk tilbydes observatørplads i bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer samt
tre suppleanter. De, der ønsker at opstille, skal give sig til kende senest 2
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uger inden generalforsamlingen, jf. § 10. Valg til bestyrelsen sker for en
periode på to år. I år 2016 skal tre af de fem valgte under generalforsamlingen i 2014 udtræde af bestyrelsen. Udtrædende er de tre, der modtog færrest
stemmer til den konstituerende generalforsamling i 2014. I år 2017 skal den
4. og 5. valgte samt formanden udtræde af bestyrelsen. Derefter forsættes
med nyvalg af tre medlemmer i lige årstal og to medlemmer og formanden i
ulige årstal. Alle suppleanter vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt personligt som repræsentant for en virksomhed og erstattes i tilfælde af udtræden af en af generalforsamlingen valgt
suppleant. Hvis et medlem udtræder inden periodens udløb, indtræder i stedet 1. suppleant, derefter 2. suppleant og 3. suppleant.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand. Bestyrelsen
konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen. Den valgte næstformand indgår som formand, i tilfælde af, at den efter generalforsamlingen
valgte formand ikke længere kan eller ønsker at varetage formandskabet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de ordinære bestyrelsesmedlemmer giver møde.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet, kan
stemme afgives ved fuldmagt overdraget til et andet bestyrelsesmedlem eller
til sekretariatslederen.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

§ 7 Sekretariat
Partnerskabet har tilknyttet et sekretariat. Bestyrelsen beslutter sekretariatets
placering samt leder af sekretariatet. Sekretariatet varetager kasserer og
regnskabsfunktion. Sekretariatet skriver mødeindkaldelser, referater og lig-
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nende og står for koordinering af Partnerskabets aktiviteter og deres gennemførelse.
Bestyrelsen for Partnerskabet samt partnerskabets medlemmer bistås af sekretariatet. Sekretariatet deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Valg af sekretariatet er for første periode 2014-2017 henlagt til Dansk Gastekniske Center A/S.
Bestyrelsen kan efter 2017 vedtage at sekretariatsfunktionen skal udbydes til
andre for en ny treårig periode.
§ 8 Medlemskab af andre fora
Partnerskabets bestyrelse træffer beslutning om Partnerskabets medlemskab
af danske, europæiske og øvrige internationale fora inden for Partnerskabets
område.
§ 9 Finansiering
Partnerskabets sekretariat og aktiviteter skal på sigt finansieres gennem bidrag fra partnerskabets medlemmer. I opstarten finansieres Partnerskabets
sekretariat delvist af tilskud fra EUDP. Regnskabsåret er kalenderåret. Udover kontingent kan bestyrelsen beslutte at søge midler til projekter fra andre kilder.
§ 10 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse med dagsorden og eventuelle bilag udsendes til samtlige medlemmer senest 21 dage forud for generalforsamlingen. Forslag, der ønskes
fremmet til beslutning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning – året der gik samt fremtidige planer
3) Orientering fra eventuelle strategifølgegrupper
4) Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst afsluttede regnskabsår
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5) Forelæggelse til godkendelse af budget for efterfølgende regnskabsår
inklusiv kontingentfastsættelse
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt.
I 2015 fastsættes budget og kontingent tillige for dette år.
Afgørelser træffes på generalforsamlingen med simpelt flertal, hvor alle
medlemmer af partnerskabet hver har én stemme.
Et medlem kan stemme ved fuldmagt fra et fraværende medlem, idet intet
deltagende medlem dog kan disponere over flere end to fuldmagter.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det antal medlemmer af Partnerskabet, der er mødt frem eller er repræsenteret ved fuldmagt.
Ændringer af vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 flertal af samtlige
medlemmer.
Hvis ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer møder op, kan der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer af vedtægter kan ske med
simpelt flertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 20 pct. af medlemmerne fremsætter skriftlig
begæring derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med varsel, som
angivet i indeværende § 10.
§ 11 Tegning
Partnerskabet forpligtes ved underskrift af formanden og yderligere ét medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen. Tegning af løbende
udgifter i forbindelse med den daglige administration i partnerskabets sekre-
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tariat kan aftales mellem bestyrelsen og lederen af sekretariatet ved fuldmagt.
§ 12 Udtræden og eksklusion
Udtræden af Partnerskabet fra og med 2016 kan kun ske pr. 31. december. I
så fald skal meddelelse herom være bestyrelsen i hænde senest den 30. november samme år. Bestyrelsen kan på sagligt grundlag ekskludere et medlem, hvis medlemmet handler i strid med foreningens interesser, formål eller
vedtægter. Det ekskluderede medlem kan kræve afgørelsen prøvet ved
førstkommende generalforsamling.
§ 13 Opløsning
Til Partnerskabets opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen med
2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er
bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med simpelt flertal blandt de repræsenterede medlemmer.
I tilfælde af Partnerskabets opløsning skal den resterende formue tilbagebetales til medlemmerne under anvendelse af samme fordelingsnøgle, som er
anvendt i det aktuelle regnskabsår for betaling til medlemskab af Partnerskabet.
§ 14 Begrænsning i hæftelse
For Partnerskabets forpligtelser hæfter Partnerskabet med sin formue. Partnerskabets medlemmer herunder ledelse, bestyrelse og sekretariat hæfter
ikke for Partnerskabets eventuelle gæld.

Hørsholm den 16. april 2015
Dirigent:

Bestyrelse:

