Vedtægter for
Foreningen Internet Teknologi for Alle
§1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Foreningen Internet Teknologi for Alle
Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune

§2 FORMÅL
Foreningen har til formål at etablere et globalt trådløst kommunikationsnetværk
hvorigennem der kan opnås adgang til internet, telefon, radio og TV samt de ydelser som
foreningen vedtager at etablere. Anvendelsen af netværket vil være gratis for alle
interesseret og ikke kun for foreningens medlemmer. Ydelserne der anvendes via
netværket vil kun være gratis i det omfang foreningen formår at finansiere ydelserne.
Gratis anvendelse af internettet er foreningens første prioritet.
Foreningen vil søge at finansiere ydelserne der anvendes via netværket gennem salg af
overskydende el fra foreningens egen vedvarende energiproduktion fx solceller,
vindmøller, biogas som foreningens medlemmer selv producerer og stiller op. Finansiering
kan også sker via medlemskaber, støttemedlemskaber, donationer samt overskuddet fra
arrangementer og events afholdt af foreningen.
Blandt foreningens aktiviteter er:
● Foreningsaftener hvor der diskuteres realisering af foreningens mål.
● Bygge solceller, vindmøller, biogas, batterier, trådløse routere, smart devices og
mobiltelefoner.
● Råd og vejledning omkring at spare energi i hjemmet.
● Råd og vejledning omkring reparation af elektronik i hjemmet.
● Undervisning i elektronik og programmering.

● Undervisning i brug at vedvarende energi.
● Workshops hvor der undervises i at bygge elektronik her i blandt radioer.
● Workshops hvor der undervises i at bygge vedvarende energi anlæg.
● Undervisning/workshops i brug af internettet, ydelser på internettet og internet
teknologi
● Rådgivning omkring IT
● Afhjælpning af problemer relateret til IT
● Foreningen vil forsøge i det omfang det er muligt at hoste medlemmernes
hjemmesider og give medlemmerne mulighed for at prøve gældende internet
teknologier.
Foreningen vil arbejde for etablering af lokale afdelinger fordelt både nationalt som
internationalt.
Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

§3 MEDLEMMER
Foreningen består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for
foreningens mål.
Hvem som helst med interesse for foreningens virke kan blive medlem af foreningen.
Eksklusion af foreningens medlemmer er kun muligt efter tre mæglingsforsøg mellem de
problematiske parter og ingen løsning har kunnet findes. Ønsker en af parterne ikke at
deltage i en mægling medfører dette automatisk eksklusion. Efter mægling skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvor det så er forsamlingen som beslutter
hvem der skal ekskluderes. Dette afgøres ved simpel flertalsafstemning.

§4 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens
medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april
måned og indkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal indkaldes pr email og evt sms med mindst 4 ugers varsel med
angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen
beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør
beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens
formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til
gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
4. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. maj.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag
skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær
generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen og alle afstemninger skal i videst mulige omfang holdes via nettet.
Fysisk placering samt transport muligheder må ikke være en hindring i at deltage i
foreningens møder.

§5 BESTYRELSEN OG TEGNINGSFORHOLD
Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges blandt de
af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.
Hvis muligt vælges der desuden 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 4 årig periode, således at halvdelen af
bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg hvert andet år og den anden halvdel + 1
er på valg med to års mellemrum. En suppleant, der indtræder i stedet for et
bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.
Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.
I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en
generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
Bestyrelsen skal selv konstituere sig inden 7 dage efter en generalforsamling, ordinær eller
ekstraordinær.
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og næstformanden. Formanden og
kassereren kan være en og samme person.
(*note: da det valgte pengeinstitut, Folkesparekassen, har betinget at kassereren skal
kunde være for at foreningen kan have en konto i Folkesparekassen er det besluttet at
formanden og kassereren kunne være samme person)

§6 ØKONOMI
Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis:
● Salg af el fra foreningens energianlæg.
● Afholdelse af workshops og undervisning.
● Reparation af forbrugerelektronik
● Donationer
● Kontingenter
● Tilskud
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i
overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra samarbejdspartneren (f.eks.
kommunen eller boligforeningen). For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige
erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske
forpligtelser.
Overskud af foreningens aktiviteter går til at fremme foreningens mål.

§7 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

§8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING
Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at
være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst

halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er
specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle overskydende midler doneres til et velgørende
formål fastsat af generalforsamlingen.

§9 KONTINGENTER
Kontingentet er sat til DKK 150 pr husstand pr år. Kontingentet kan til enhver tid ændres
af en generalforsamlings beslutning.
Organisationer som ønsker at deres medlemmer skal anvende foreningens ydelser kan
søge medlemskab for 10,- pr medlem pr år dog min. 150,- pr år pr organisation.
Ledige, pensionister og personer på overførselsindkomst er ikke forpligtet til betale
kontingent.
Det er muligt at tegne et støttemedlemskab hvor den tegnende part selv kan bestemme det
årlige beløb der skal betales.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret på foreningens forsamlinger.

§10 UDSTYR OG ANLÆG BYGGET I FORENINGSREGI
Det udstyr eller anlæg som er bygge med assistance fra foreningens medlemmer betragtes
som værende bygget i foreningsregi. Udstyr og anlæg der er udleveret af foreningen, til
opstilling/installation på et medlems adresse, skal leveres tilbage når bestyrelsen ønsker
dette eller når medlemmets medlemskab ophører.
Har et medlem selv betalt for materialerne da udstyret eller anlægget blev bygget med
assistance fra foreningens medlemmer tilhører selve udstyret det enkelte medlem og kan
ikke kræves tilbageleveret af bestyrelsen dog gælder det for anvendelse af

energiproducerende udstyr og anlæg, at vil der bliver opkrævet 50% af den opnået
besparelse ved brug af anlæg og udstyr i fem år.
Forud for opstilling og installation af energiproducerende udstyr og anlæg på
medlemmernes adresser indgås en aftale om afregning ved anvendelse af udstyr og anlæg
svarende til 50% af den besparelse som de enkelte medlemmer opnår plus en opkrævning
for det overskudsstrøm der sælges til elselskabet. Denne aftale løber indtil udgifterne til
materialerne er tjent ind via indtægterne fra udstyr og anlæg plus fem år. Herefter afregnes
der ikke for de 50% af den besparelse som de enkelte medlemmer har opnået, men for den
overskudsstrøm som sælges til elselskabet. For medlemmer der selv har betalt de anvendte
materialer i tilblivelsen af udstyret eller anlægget vil førnævnte afregning kun finde sted de
første fem år. Herefter kan medlemmet frit beholde og anvende det opstillet og installeret
udstyr.

§11 RETTEN TIL OPFINDELSER UDVIKLET I FORENINGSREGI
Hvis et eller flere medlemmer gør en opfindelse i forbindelse med deres virke i foreningen
har medlemmerne retten til at udtage patentet, under betingelse af at foreningen fortsat
vederlagsfrit kan, anvende de elementer der bliver omfattet af patentet samt at foreningen
bliver godtgjort, de første 5 år efter patentet er udtaget, med en procentsats på minimum
5% af indtjening i forbindelse med patentet.
Et evt. salg et patent må kun finde sted hvis foreningen fortsat, vederlagsfrit, kan benytte
de elementer der er omfattet af patentet samt får 5% af salget, såfremt salget sket inden for
5 år efter patentet er udtaget.
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