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Vedtægter for foreningen
NEJ til TRAFIKSTØJ (NtT)

•

på kort sigt at reducere trafikstøjkilderne, deres hastighed og mængde ved at reducere den
massive trafikstøj til under grænseværdien (55 dB om dagen og max. 40 dB mellem kl. 22 og
07, jf. WHO’s anbefaling) med anvendelse af eksempelvis hastighedsregulering,
støjdæmpende asfalt, overdækning af motorveje og jernbaner, samt fortrinsvis nye aktive
støjdæmpende foranstaltninger. Passive foranstaltninger som støjskærme bør kun bruges som
nødforanstaltninger.

•

på længere sigt at rette op på trafikstøjens grundlæggende årsager. Det vil sige for at
reducere behovet for mobilitet i støjende køretøjer, et behov som har sin årsag i dårlig by- og
trafikplanlægning. Foreningen ønsker at skabe bæredygtige rammer for byen, herunder at
udflytte arbejdspladser fra København til forstæderne med henblik på at reducere pendlingen,
således støjen fra trafikken kan dæmpes tilstrækkeligt til, at også udendørs aktiviteter i boligområderne bliver forsvarlige.

•

at involvere befolkningen i debatten om de løsninger, der skal iværksættes samt i de
langsigtede beslutninger, der skal drøftes og realiseres.

Del I
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: NEJ til TRAFIKSTØJ.
Foreningens hjemsted er den københavnske vestegn.
§ 2 Interesseområde
Foreningen er 'tværpolitisk' og uafhængig af parti-politiske interesser.
Stk 2. Foreningens geografiske interesseområde er trafikstøjramte storbyområder, således at
indsatsen prioriteres i forhold til støjproblemets størrelse, eksempelvis:
•
Køge Bugt kommunerne og den københavnske vestegn
•
Storkøbenhavn
•
Resten af landet
•
Internationalt samarbejde inden for foreningens formål

§ 4 Medlemmets pligter og rettigheder
Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, betaler kontingent og som i øvrigt kan godkendes af
bestyrelsen, kan være medlem af foreningen. Et medlem kan være en privatperson, en
grundejerforening eller lignende.

Foreningen arbejder i et lokalområde, når der er aktive medlemmer.

Stk. 2. Såfremt en grundejerforening er medlem, kan kun et yderligere medlem fra samme
grundejerforening stemme på generalforsamlingen.

§ 3 Foreningens formål.
Foreningen arbejder for at reducere trafikstøjen og for at forebygge trafikstøjens sundhedsskadelige
følgevirkninger gennem:
•
informationsvirksomhed, det vil sige foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til trafikstøj, dens sundhedsskadelige konsekvenser samt mulighederne for trafikstøjens reduktion.
•
forsknings- og formidlingsvirksomhed. Herunder kendskabet til forskning og innovation
med forbindelse til trafikstøj, dens konsekvenser for beboeres velfærd og sundhed samt dens
reduktion.
•
lands- og lokalpolitiske aktiviteter, herunder at skabe opmærksomhed omkring initiativer til
bekæmpelse af skadelig trafikstøj.
•
konstruktiv dialog med myndighederne, politikerne og pressen, med henblik på at trafikstøjen anerkendes som et alvorligt samfundsproblem, der skal løses i prioriteret rækkefølge efter hvor trafikstøjen skader flest. Det vil sige først på Storkøbenhavns Vestegn! Samt at
der tildeles tilstrækkelige ressourcer til området.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Dersom et medlem efter påkrav ikke har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens
kasse på forfaldsdagen, bortfalder medlemskabet.

Stk 2. Foreningen arbejder for

Stk. 4. Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter og lovlige beslutninger vedtaget af
generalforsamling eller bestyrelse, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal
godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 5. Ved udtræden af foreningen, uanset årsag, har vedkommende ikke krav på tilbagebetaling af
erlagte ydelser, herunder andel af foreningens formue.

Del II
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
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Stk 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned og varsles af bestyrelsen ved
meddelelse på NEJ til TRAFIKSTØJ’s hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Samtidig offentliggøres det reviderede regnskab, budget for det kommende år og
eventuelle andre forslag som bestyrelsen eller medlemmerne ønsker behandlet.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 7 punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal tilstilles bestyrelsen skriftligt senest 14 dage
tør generalforsamlingen finder sted og offentliggøres på hjemmesiden.
Stk 3. Tvivlsspørgsmål om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Stk 4. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlingen.
Stk 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal
indkaldes senest 14 dage efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring herom fra mindst 20
medlemmer med angivelse af dagsorden.
§ 6 Afstemningsregler
Alle beslutninger på generalforsamlingen, undtagen ophør, jf. § 11 og vedtægtsændringer, jf. § 12,
træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan ikke afgive stemme ved fuldmagt, men kun ved
personligt fremmøde.

§ 8 Udvalg
Generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte fagudvalg efter behov.

DEL III
§ 9 Økonomi og regnskab
Bestyrelsen foranlediger opkrævning af kontingent, der betales forud for et år ad gangen.
Foreningens midler placeres af bestyrelsen til bedste forrentning.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen sørger for, at der føres regnskab over
foreningens indtægter og udgifter samt at der udarbejdes et årsregnskab til godkendelse på
generalforsamlingen. Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.
§ 10 Tegningsret og hæftelser.
Bestyrelsen kan indgå aftaler og kontrakter på foreningens vegne.
Stk. 2. Foreningen forpligtes i forbindelse med den daglige drift ved formanden og kassereren i
forening. I forbindelse med meddelelse af tegningsret til foreningens konti samt indgåelse af større
aftaler, som rækker ud over den daglige drift, forpligtes foreningen af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
Stk. 3. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens til enhver tid værende formue. Ingen
af foreningens medlemmer herunder bestyrelsen hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

DEL IV
§ 11 Foreningens ophør.
Foreningen ophører, såfremt NtT nedlægges eller det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden
forening. Ophør af foreningen kan kun ske efter beslutning på to, hinanden følgende lovligt varslede
generalforsamlinger, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ophøret.

§ 7 Bestyrelsen.
Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der mindst består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år
ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.
Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne økonomisk ud over kontingentet.

§ 12 Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte
stemmer for ændringen, og ændringsforslag i deres fulde ordlyd har været angivet i indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Stk. 2. Der kan ydes medlemmer at bestyrelsen godtgørelse for erlagt arbejdsindsats efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
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