KØREPLAN FOR FORENINGSDANNELSE
Stift en forening:
Kræver en bestyrelse med et ulige antal bestyrelsesmedlemmer(3, 5 eller 9).
OG en relevant formålsparagraf i forhold til den/de mærkesager foreningen vil beskæftige sig
med.
Et sæt vedtægter.
Se eksempel på en miljøforenings vedtægter samt formålsparagraf her:
www.mftn.dk/links.htm (Miljøforeningens vedtægter), de kan også hentes på landmodsvin.dk
under links.
Hvorfor er det godt at være en forening?
•
•
•
•
•
•

En forening med en relevant formålsparagraf er hørings- og klageberettiget.
Dvs. flere end blot nærmeste nabo kan blive hørt og klage.
Kræver anmodning om underretning hos kommunen om miljøgodkendelser til
husdyrbrug (evt. specificer hvilke paragraffer)
Det koster 1800,- for en forening at klage til Miljø– og Fødevareklagenævnet, 900 for
privatperson
Bedre opbakning til enkeltpersoner som bliver ramt (og mulighed for anonymitet)
Bedre mulighed for at beskytte miljø og natur
På sigt mulighed for bedre organisering - at stå stærkere sammen

Når man er en forening med en relevant formålsparagraf kan man blive hørings – og
klageberettiget i forhold til f.eks. miljøgodkendelser.
Foreningen skal være lokalt organiseret, og som regel have som hovedformål: ”Beskyttelse af miljø
og natur”. I hvert fald hvis der er tale om miljøgodkendelser inden for landbrugsområdet.
Opskrift:
1) Lav vedtægter.
Brug evt. Miljøforeningen Tuse Næs’s vedtægter og lav det om I synes er passende.
2) Hold en stiftende generalforsamling
3) Meddel kommunen, at foreningen vil have underretning om alle afgørelser/høringer mv. i
forbindelse med godkendelse af husdyrbrug.
4) Send kommunen en kopi af vedtægterne og bed for alle tilfældes skyld om en kvittering for
modtagelsen.

Vedrørende persondataloven kan det skrives i vedtægterne at:
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Ved indmeldelse i foreningen registreres navn, adresse(r) og eventuelt telefonnummer. Data er
beskyttede og kun tilgængelige for bestyrelse og revisor og må udover til intern administration og
statistik kun anvendes ifm. udsendelse af information fra bestyrelsen om foreningens virke.
I forhold til punkt 3:
Anmodningen om underretning hos kommunen sendes til kommunens afdeling for f.eks.
miljøgodkendelser inden for landbrug. Find ud af hvilken afdeling i kommunen der sidder med
sagen.
Anmodningen kunne se således ud:
”Med henvisning til Husdyrbruglovens §§ 61 og 86 ønsker foreningens navn underretninger om
høringer og afgørelser vedrørende godkendelse eller tilladelse til husdyrbrug efter lovens kapitel
3, herunder efter §16 a og 16 b (og tilsvarende efter gammel husdyrbruglov), når husdyrbruget er
beliggende indenfor ”foreningens område” (Definér nærmere så I kun får for foreningens område)
Med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens §§ 76 og 100 ønsker foreningen underretning om
høringer og afgørelser vedrørende godkendelse eller tilladelse til forurenende virksomhed
beliggende inden for foreningens område.
Anmodningen skal sendes sammen med vedtægter, formålsparagraf og referat fra stiftende
generalforsamling.
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