Vedtægter for
Organisationen Balance Danmark

1. (Navn og hjemsted)
Organisationens navn er Balance Danmark
Organisationens hjemsted er Horsens Kommune.

2. (Formål og opgave)
Organisationens formål og opgave er at fremme en sagligt underbygget offentlig og politisk
debat funderet på kendsgerninger om de demografiske, lovgivningsmæssige og
erhvervsmæssige udviklingstendenser, der påvirker Danmarks økonomiske udvikling forskelligt
i forskellige dele af landet.
Organisationen arbejder for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark. På den baggrund
skal organisationens arbejde bidrage til, at der politisk træffes beslutninger, som øger den
geografiske lighed i Danmark med særligt fokus på at sikre en fair geografisk fordeling af
statslige midler – herunder placere statslig opgaveløsning og uddannelsespladser uden for
hovedstadsområdet.
Organisationens formål søges fremmet blandt andet gennem at finansiere forskning om emnet,
ved systematisk at indsamle viden om emnet og gøre denne viden tilgængelig for
medlemmerne, så de kan deltage i den offentlige og politiske debat ud fra solide fakta og
velformulerede argumenter og budskaber.
Dette vil blandt andet ske gennem udgivelse af analyser, rapporter og anden forskning om
emnet og ved at etablere egne medier og nyhedsbreve, der informerer både medlemmer og
den danske offentlighed om emnet og samtidig faciliterer den offentlige debat om spørgsmålet
på et solidt og faktuelt grundlag.
Organisationen er uafhængig af partipolitik.
Organisationen samarbejder med alle, det være sig myndigheder, institutioner, organisationer,
virksomheder, enkeltpersoner eller andre, der ønsker at bidrage til at opnå organisationens
formål.
Evt. overskud fra salg af bøger, rapporter eller lignende anvendes fuldt ud til det primære
formål, jf. ovenfor.
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3. (Medlemskab)
Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at støtte organisationens formål.
Medlemskab af organisationen kan opnås som følger:
Såvel fysiske som juridiske personer, kommuner og andre administrative enheder opnår
medlemskab, når de efter henvendelse fra organisationen tilkendegiver, at de ønsker
medlemskab.
Støttemedlemmer (ambassadører) opnår medlemskab ved at rette henvendelse til
organisationen. Enhver i Danmark bosiddende borger kan optages som støttemedlem.
Ethvert medlem kan til enhver tid og uden varsel udmelde sig af organisationen ved
henvendelse til den generalforsamlingsvalgte ledelse jf. punkt 5. Medlemmer, som har betalt
kontingent for det pågældende år, og som ønsker at udmelde sig af organisationen, kan ikke få
refunderet beløbet.
Ved manglende kontingentbetaling ophører medlemskabet uden varsel, men det kan til enhver
tid genoptages ved betaling af det manglende kontingent.
Medlemmerne er forpligtiget til stedse at holde organisationen orienteret om medlemmets emailadresse, da al kommunikation til medlemmerne vil ske via e-mail.
Organisationens medlemskartotek er offentligt tilgængeligt.

4. (Kontingent, økonomi, regnskabsår)
Organisationen opkræver et kontingent til dækning af de med organisationens virke nødvendige
omkostninger.
Organisationen forpligtiger sig til at søge støtte til sit formål i form af offentlige midler og
støtteordninger, fonde og donationer.
Kontingentet fastsættes af organisationens generalforsamling og udgør:
-

Virksomheder, herunder finansielle virksomheder:
•
•
•
•
•
•

< 10 ansatte: Kr. 2.500,00
10-50 ansatte: Kr. 5.000,00
50-200 ansatte: Kr. 10.000,00
200-500 ansatte: Kr. 25.000,00
500-1000 ansatte: Kr. 50.000,00
1000 ansatte: Kr. 75.000,00
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-

Kommuner: Kr. 50.000,00
o

Kommuner med under 20.000 indbyggere betaler kr. 10.000,00.

o

For meget små kommuner betales et af bestyrelsen fastsat kontingent.

-

Organisationer, foreninger o.l. betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, der som
udgangspunkt udgør kr. 5.000,00.

-

Personlige medlemmer betaler et kontingent på kr. 2.500,00.

-

Støttemedlemmer betaler et kontingent på kr. 100,00.

Ved indmeldelse i organisationen i første halvdel af året betales det fulde kontingentbeløb for
det pågældende kalenderår. Ved indmeldelse i organisationen i anden halvdel af året betales
det halve kontingentbeløb for det pågældende kalenderår. Herefter betales det fulde
kontingentbeløb pr. 1.1.
Medlemskabet registreres først, når betaling er sket.
Organisationens regnskabsår er kalenderåret.

5. (Organisationens daglige drift, tegningsregel)
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen blandt organisationens medlemmer eller – ved
medlemmer, der er juridiske personer – blandt medlemmets ansatte eller ledelse.
Senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand
og næstformand.
Organisationens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Efter bestyrelsen er konstitueret,
tegnes organisationen af mellem tre og fem bestyrelsesmedlemmer i forening afhængig af
bestyrelsens størrelse. Bestyrelsen kan dog ikke optage kreditter, lån eller påtage sig andre
økonomiske forpligtelser ud over organisationens formue.
Bestyrelsen har mandat til at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til maks. ni medlemmer.
Organisationens medlemmer og støttemedlemmer holdes løbende orienteret og indkaldes pr. email til alle arrangementer, som foreningen måtte tage initiativ til.

6. (Hæftelse)
Der påhviler ikke organisationens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
organisationen.
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7. (Generalforsamling, medlemsmøder)
Organisationens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel til den af medlemmerne opgivne e-mailadresse.
Generalforsamlingen (såvel ordinær som ekstraordinær) afholdes på et af bestyrelsen fastsat
centralt sted i Danmark.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3) Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5) Valg af bestyrelse, bestående af 5-9 medlemmer.
6) Valg af revisor (statsautoriseret).
7) Evt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt dette fordres af bestyrelsen eller 10
medlemmer (ikke støttemedlemmer). Bestyrelsen foranlediger skriftlig indkaldelse pr. e-mail
med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen udsendes senest 3 uger efter, at den ekstraordinære
generalforsamling er fordret jf. ovenfor.
Hvert medlem har én stemme. Støttemedlemmer har adgang til og taleret på
generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. Alle spørgsmål, herunder eventuelle
vedtægtsændringer, afgøres herefter ved simpelt flertal blandt de fremmødte i forhold hertil.

8. (Organisationens opløsning)
Organisationens opløsning kan alene ske på en med dette punkt som eneste dagsordenspunkt
indkaldt ekstraordinær generalforsamling jf. i øvrigt bestemmelserne om ekstraordinær
generalforsamling ovenfor.
Ved organisationens opløsning tilfalder foreningens evt. resterende formue en efter den
opløsende generalforsamlings nærmere beslutning anden organisation, hvis formål og virke
efter denne generalforsamlings vurdering har et med organisationens formål tilsvarende formål.
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