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PREAMBUŁA

Podstawą funkcjonowania każdej spółdzielni jest hasło: 
lepiej wspólnie osiągać cele niż pojedynczo. Współpraca w 
ramach spółdzielni następuje zawsze wtedy, gdy osiągnięcie 
celu ekonomicznego przekracza możliwości jednej osoby, a 
jednocześnie ma zapewnić samodzielną egzystencję. 

Poprzez wspólnie prowadzone przedsiębiorstwo działalność 
gospodarcza członka spółdzielni otrzymuje dodatkowe 
wsparcie. Wspólnie prowadzone są działania na rynku, aby 
uzyskać korzystne warunki zbytu i nabywania lub skutecznie 
i lepiej jakościowo korzystać z możliwości prowadzenia 
działalności. 

Cechą szczególną spółdzielni jest ponadto ich funkcjonowanie 
z celem ekonomicznego wsparcia członków. Najważniejsze 
znaczenie ma cel wsparcia spółdzielni, a nie wypłata zysków. 

Spółdzielnie konsumentów podlegają tak jak inne prywatne 
przedsiębiorstwa gospodarcze ogólnie obowiązującym 
zasadom prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym spółdzielnie muszą określić się przede 
wszystkim jako przedsiębiorstwa gospodarcze, aby 
wypełnić zadania wsparcia. Zabezpieczenie ekonomicznego 
funkcjonowania jest podstawowym warunkiem najlepszego 
wykonania zadania wsparcia w ramach spółdzielni. 

Sukce wsparcia i sukces rynkowy stoją w stosunku zmiennym 
względem siebie. Konkurująca spółdzielnia konsumencka musi 
odnieść sukces rynkowy, aby zapewnić skuteczne wsparcie. 

§ 1 Firma, siedziba

Spółdzielnia funkcjonuje pod nazwą  
CO.NET VerbrauchergenossenschafteG (dalej zwana 
spółdzielnią). Siedziną jest Tostedt.

§ 2 Cel wsparcia, przedmiot

(1) Celem spółdzielni jest wspieranie członków w zakresie 
poprawy ich sytuacji materialnej w ramach wspólnego 
prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnia jest 
personalnym stowarzyszeniem wsparcia ekonomicznego w 
zakresie wspólnej samopomocy. Zasady spółdzielni określają 
przy tym, że wspólna samopomoc będzie realizowana w ramach 
wspólnego przedsiębiorstwa spółdzielni z zapewnieniem jak 
największego poziomu samodzielnego zarządzania i własnej 
odpowiedzialności. Działalność gospodarcza spółdzielni 
ukierunkowana na wspieranie członków jest rozumiana 

PRÄAMBEL

Gemeinsam seine Ziele besser zu erreichen als im Alleingang, 
das ist der Grundgedanke einer jeden Genossenschaft. Eine 
genossenschaftliche Kooperation bietet sich immer dann 
an, wenn das Verfolgen eines wirtschaftlichen Ziels die 
Leistungsfähigkeit des Einzelnen übersteigt, zugleich aber die 
selbständige Existenz gewahrt werden soll.

Mit Hilfe eines gemeinschaftlich betriebenen Unternehmens 
wird die wirtschaftliche Tätigkeit der Genossenschafts-
mitglieder ergänzend unterstützt. Man tritt  gemeinsam 
am Markt auf, etwa um günstige Absatz- und 
 Beschaffungskonditionen zu erlangen oder aber betriebliche 
Funktionen effizienter und qualitativ besser ausüben zu 
können.

Besonders an Genossenschaften ist zudem, dass diese zur 
wirtschaftlichen Förderung ihrer Mitglieder unterhalten 
werden. Im Vordergrund steht somit der genossenschaftliche 
Förderzweck und nicht die Zahlung einer Rendite. 

Verbrauchergenossenschaften unterliegen ebenso wie  andere 
privatwirtschaftliche Unternehmen allgemein gültigen 
 betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. 

Vor diesem Hintergrund müssen sich Genossenschaften 
zunächst als Wirtschaftsunternehmen begreifen, um den 
Förderungsauftrag erfüllen zu können. Die Sicherung der 
 ökonomischen Überlebensfähigkeit ist die Grundvoraus setzung 
dafür, dass der genossenschaftliche Förderauftrag bestmöglich 
erfüllt werden kann. 

Fördererfolg und Markterfolg stehen dabei in einem 
wechselseitigen Verhältnis. Eine im Wettbewerb stehende 
Verbrauchergenossenschaft muss Markterfolg erzielen, um den 
Fördererfolg zu gewährleisten.

§ 1 Firma, Sitz

Die Genossenschaft führt die Firmenbezeichnung  
CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG (im Folgenden 
 Genossenschaft genannt). Sitz ist Tostedt. 

§ 2 Förderzweck, Gegenstand

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Mitglieder 
zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage mittels 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Die Genossenschaft ist 
ein personenbezogener, von kollektiver Selbsthilfe getragener 
 Förderwirtschaftsverein. Das genossenschaftliche Leitbild 
beinhaltet dabei, dass sich die gemeinsame Selbsthilfe mittels 
des genossenschaftlichen Gemeinschaftsunternehmens in 
möglichst viel Selbstverwaltung und Selbstverantwortung 
vollziehen soll. Die Ausrichtung der wirtschaftlichen  Tätigkeit 
der Genossenschaft an der Mitgliederförderung lässt sich 
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pod kątem prowadzenia działalności jako ciągłe zlecenie 
członków w zakresie działalności gospodarczej. Z tego wynika 
zobowiązanie spółdzielni do stałego dostosowywania się do 
zmieniających się potrzeb członków. W długiej perspektywie 
wsparcie powoduje zabezpieczenie egzystencji członków. 

(2) Spółdzielnia korzysta przy tym ze wspólnie stworzonego 
modelu prowadzenia działalności (działalność spółdzielni) z 
następującymi celami komercyjnymi:

a) Spółdzielnia ma w szczególności cel uzgadniania w ramach 
spółdzielni zniżek cenowych na zakupy towarów i usług 
codziennej potrzeby w firmach partnerskich. 

b) Planowanie, rozwój, realizacja i zabezpieczenie prowadzenia 
projektów ekologicznych, ekonomicznych, społecznych 
i kulturalnych oraz usług, w tym związanych z tym zadań 
projektowania i kierowania.

c) Zarządzanie, budowanie, nabywanie i opieka nad budynkami 
we wszystkich formach prawnych i korzystania oraz obciążanie, 
sprzedaż działek, praw tożsamych z działkami oraz przejęcie 
wszystkich zadań związanych z gospodarką mieszkaniową, 
budową miast i infrastrukturą.

d) Wspieranie członków w zakresie kształcenia, dokształcania 
i kształcenia uzupełniającego oraz świadczenie dodatkowych 
usług społecznych i kulturalnych jako część wspólnego 
ekonomicznego pakietu usług, poprawa jakości życia, 
tworzenie wspólnych wartości bezpieczeństwa fizycznego 
oraz mentalnego oraz wspieranie zabezpieczenia egzystencji 
członków z uwzględnieniem tworzenia wartości społecznych 
oraz stabilizacji ekonomicznej gospodarstw domowych 
członków.

(3) Dozwolone jest prowadzenie działalności z osobami 
niebędącymi członkami.

(4) Spółdzielnia w ramach wsparcia ekonomicznego może 
wykupywać udziały w innych przedsiębiorstwach, o ile służą 
one spełnieniu celów ustawowych i może podejmować 
wszystkie działania właściwe lub mające znamiona właściwych 
do wspierania celu spółki i/lub funkcjonowania jako organ w 
ramach podatkowej grupy kapitałowej, tworzenia oddziałów i 
innych przedsiębiorstw, nabywa ich lub funkcjonowania jako 
ich komplemetariusz. Do wypełnienia zadań może korzystać z 
pomocy specjalistycznych podmiotów trzecich.

§ 3 Udziały, płatności, rezerwy kapitałowe, dopłaty, 
przedawnienie, zwrot kosztów

(1) Udział wynosi pięćset euro i należy go niezwłocznie wpłacić 
w pełnej wysokości.

betriebswirtschaftlich als Dauerauftrag der Mitglieder an 
den Geschäftsbetrieb verstehen. Daraus lässt sich eine 
Verpflichtung der Genossenschaft ableiten, sich fortwährend 
den  wandelnden Bedürfnissen der Mitglieder anzupassen. 
Langfristig bewirkt die Förderung eine Existenzsicherung der 
Mitglieder. 

(2) Die Genossenschaft bedient sich dazu eines gemeinsam 
errichteten Wirtschaftsbetriebes (Genossenschaftsbetrieb) mit 
folgenden Gesellschaftszwecken:

a) Die Genossenschaft hat insbesondere das Ziel im Verbund 
der Genossenschaft Preisvorteile im Einkauf von Waren und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs mit Partnerfirmen zu 
vereinbaren.

b) Die Planung, Entwicklung, Durchführung und Sicherung 
des Betriebs von ökologischen, ökonomischen, sozialen und 
 kulturellen Projekten und Dienstleistungen einschließlich der 
damit verbundenen Projektierungs- und Steuerungsaufgaben.

c) Bewirtschaftung, Errichtung, Erwerb und Betreuung von 
Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen sowie Belastung, 
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten 
und die Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirtschaft, 
des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. 

d) Die Unterstützung der Mitglieder bei Aus-, Fort- 
und  Weiterbildung sowie die Erbringung von sozialen 
und  kulturellen Nebenleistungen als Teil eines 
 gesamtwirtschaft lichen Leistungspaketes, die Steigerung 
der Lebensqualität, die Schaffung gemeinsamer Werte zur 
physischen und  psychischen Sicherheit sowie Förderung der 
Existenzsicherung der  Mitglieder unter Berücksichtigung der 
sozialen Wertschöpfung und ökonomischen Stabilisierung der 
Mitgliederhaushalte.

(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.

(4) Die Genossenschaft kann sich im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung an anderen Unternehmen beteiligen, 
sofern sie der Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks 
dienen und darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet 
sind oder geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck 
zu fördern und/oder Organ im Rahmen eines steuerlichen 
 Organschaftsverhältnisses sein,  Zweigniederlassungen und 
andere Unternehmen gründen, solche erwerben oder als deren 
Komplementärin fungieren. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann 
sie sich der Hilfe  sachverständiger Dritter bedienen.

§ 3 Geschäftsanteil, Zahlungen Rücklagen, 
 Nachschüsse, Verjährung, Rückvergütung

(1) Der Geschäftsanteil beträgt fünfhundert Euro und ist sofort 
in voller Höhe einzuzahlen.
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(2) Członkowie muszą przejąć co najmniej cztery udziały i 
mogą przejmować dowolną liczbę udziałów, o ile już wniesione 
udziały zostały w całości wpłacone.

(3) Zarząd może dopuścić płatność ratalną. Przed rozpoczęciem 
miesiąca następującego po przystąpieniu należy wpłacać co 
miesiąc co najmniej po 25 euro do uzyskania sumy wniesionych 
udziałów. Do momentu pełnej wpłaty wszystkich wniesionych 
udziałów wynagrodzenia i dywidendy gwarantowane członkowi 
są zapisywane na konto wniesionych udziałów. Dokładne 
informacje znajdują się w ogólnym regulaminie (OR). 

(4) Po przystąpieniu do spółdzielni pobierana jest dopłata 
na ogólne osiągnięcie celów wspierania, a w momencie 
odchodzenia należy wnieść ryczałtową opłatę administracyjną. 
Wysokość i wymagalność tych oraz bieżących kwot na rzecz 
spółdzielni reguluje ogólny regulamin.

(5) Udziały inwestorów (osób fizycznych i prawnych) 
w spółdzielni są dozwolone. Dopuszczenie członków 
inwestujących wymaga zgody rady nadzorczej. 

(6) Ustawowy kapitał rezerwowy jest tworzony przez roczne 
przydzielanie co najmniej dziesięciu procent nadwyżki rocznej 
plus ewentualny zysk przypisany przyszłym okresom lub po 
odjęciu ewentualnych przenoszonych strat, dopóki kapitał 
rezerwowy nie osiągnie sumy bilansu 25%. 

(7) Członkowie nie są zobowiązani do wnoszenia dopłat. 

(8) Jeżeli mimo wielokrotnych prób nie ma możliwości 
znalezienia członka lub jego dane są nieprawidłowe bądź 
niepełne i wypłata zysków, zwracanych kosztów oraz kwoty 
sporu nie może być zrealizowana, to takie roszczenie 
przedawnia się w ciągu dwóch lat od wymagalności. Kwoty są 
doliczane do kapitałów rezerwowych. 

(9) O wypłacie zwrotu kosztów spółdzielczych decyduje zarząd i 
rada nadzorcza przed opracowaniem bilansu. Członkowie mogą 
wnosić roszczenia prawne w zakresie decyzji o zwrocie kosztów 
podjętych przez zarząd i radę nadzorczą. 

§ 4 Strategie prowadzenia działalności, pozyskiwanie 
członków

(1) Zarząd i rada nadzorcza decydują wspólnie i niezależnie 
od konkretnie ustalonych strategii inwestycyjnych na 
własną odpowiedzialność i regularnie o ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zadania wspierania oraz 
aktualnej sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i ekonomicznej.

(2) Mitglieder müssen mindestens vier und können beliebig 
viele Geschäftsanteile übernehmen, sofern die bereits 
 gezeichneten Geschäftsanteile vollständig eingezahlt sind. 

(3) Der Vorstand kann Ratenzahlung zulassen. Vom Beginn des 
auf den Beitritt folgenden Monats sind monatlich mindestens 
jeweils 25 € einzuzahlen, bis die Summe der gezeichneten 
 Geschäftsanteile erreicht ist. Bis zur vollen Einzahlung der 
 gesamt gezeichneten Geschäftsanteile werden die dem 
Mitglied von der Genossenschaft gewährten Vergütungen und 
Dividenden auf das Geschäftsguthabenkonto gutgeschrieben. 
Näheres regelt die Allgemeine Geschäftsordnung (AGO).

(4) Mit Beitritt in die Genossenschaft ist ein Zuschuss zur 
 allgemeinen Förderzweckerreichung, mit Ausscheiden eine 
 Verwaltungspauschale zu leisten. Höhe und Fälligkeit dieser 
 sowie der laufenden Beiträge zur Genossenschaft regelt die 
AGO.

(5) Beteiligungen von Investoren (natürliche und juristische 
Personen) an der Genossenschaft sind zulässig. Die Zulassung 
von investierenden Mitgliedern bedarf der Zustimmung des 
Aufsichtsrats.

(6) Die gesetzliche Rücklage wird gebildet durch eine 
jährliche Zuweisung von mindestens zehn Prozent 
des Jahresüber schusses zuzüglich eines eventuellen 
Gewinnvortrags bzw.  abzüglich eines eventuellen 
Verlustvortrags, solange die  Rücklage 25% der Bilanzsumme 
nicht erreicht.

(7) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nachschüssen 
verpflichtet.

(8) Ist ein Genossenschaftsmitglied trotz mehrfacher 
Versuche nicht auffindbar, oder sind seine Daten falsch 
oder unvoll ständig, sodass eine Auszahlung des Anspruchs 
von Gewinnen, Rückvergütungen und Auseinander-
setzungsguthaben nicht ausgeführt werden kann, so verjährt 
der Anspruch in zwei  Jahren ab Fälligkeit. Die Beträge werden 
den Rücklagen  zugeführt.

(9) Über die Ausschüttung einer genossenschaftlichen 
Rück vergütung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat vor 
Aufstellung der Bilanz. Auf die von Vorstand und Aufsichtsrat 
beschlossene Rückvergütung haben die Mitglieder einen 
Rechtsanspruch. 

§ 4 Geschäftsstrategien, Mitgliedergewinnung

(1) Vorstand und Aufsichtsrat entscheiden gemeinsam und 
unabhängig von konkret festgelegten Anlagestrategien 
 eigenverantwortlich und regelmäßig über die allgemeine 
 Unternehmensstrategie unter Einhaltung des Förderauftrages 
sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Markt-, 
 Wettbewerbs und Wirtschaftslage.
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(2) Członkowie inwestujący są opcjonalnie uprawnieni do 
przekazywania spółdzielni indywidualnych, oprocentowanych 
kwot specjalnych na osiągnięcie celu wspierania. O przyjęciu 
decyduje zarząd w każdym przypadku oddzielnie.

(3) Pozyskiwanie członków odbywa się zasadniczo przez 
spółdzielnię lub przez jej członków.

§ 5 Walne zgromadzenie

(1) Walne zgromadzenie (WZ) jest zwoływane przez 
powiadamianie w informatorze przewidzianym w tym statucie. 
Powiadomienie należy opublikować co najmniej czternaście 
dni kalendarzowych przez WZ. Uzupełnienia i zmiany 
porządku obrad należy opublikować najpóźniej dziesięć dni 
kalendarzowych przed WZ.

(2) Każde prawidłowo zwołane WZ ma moc decyzyjną.

(3) Niezależnie od wykupionych udziałów członkowie mają 
jeden głos.

(4) W przypadku podejmowania uchwał głosy członków 
inwestujących nie mogą stanowić więcej niż 10% prawidłowo 
oddanych głosów członków zwykłych.

(5) Przewodniczącym WZ jest przewodniczący rady nadzorczej 
lub jego zastępca, w razie braku takiej możliwości członek 
zarządu.

(6) Walne zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące 
ogólnego regulaminu i wytycznych dotyczących celów 
wspierania.

(7) Decyzje są protokołowane na podstawie § 47 ustawy o 
spółdzielniach.

(8) Walne zgromadzeni wybiera członków rady nadzorczej oraz 
określa ich kadencję.

(9) Walne zgromadzenie może w każdej chwili pozbawić 
członków zarządu funkcji większością dwóch trzecich.

§ 6 Zgromadzenie przedstawicieli

(1) Prawa członków w sprawach spółdzielni mogą być 
wykonywane przez przedstawicieli członków podczas 
zgromadzeń przedstawicieli, dopóki liczba członków spółdzielni 
wynosi co najmniej tysiąc pięćset, a WZ podejmie taką decyzję 
większością trzech czwartych oddanych głosów. 

(2) Wybory do zgromadzenia przedstawicieli odbywają się co 
pięć lat. Na każdych pięćdziesięciu członków odpada jeden 
przedstawiciel. Dokładne informacje znajdują się w ogólnym 
regulaminie.

(2) Investierende Mitglieder sind berechtigt, der 
Genossenschaft individuelle Sonderbeiträge zur Förderzweck-
erreichung zu gewähren. Über die Annahme entscheidet der 
Vorstand im Einzelfall.

(3) Die Gewinnung von Mitgliedern erfolgt grundsätzlich durch 
die Genossenschaft, respektive durch ihre Mitglieder.

§ 5 Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung (GV) wird durch Bekanntmachung 
in dem in dieser Satzung vorgesehenen Blatt einberufen. Die 
Einladung muss mindestens vierzehn Kalendertage vor der 
GV veröffentlicht werden. Ergänzungen und Änderungen der 
Tagesordnung müssen spätestens zehn Kalendertage vor der 
GV veröffentlicht werden.

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene GV ist beschlussfähig.

(3) Mitglieder haben unabhängig von der Zahl der gezeichneten 
Anteile eine Stimme.

(4) Bei Beschlussfassungen dürfen die Stimmen investierender 
Mitglieder nicht mehr als 10% der gültig abgegebenen Stimmen 
der ordentlichen Mitglieder ausmachen.

(5) Den Vorsitz in der GV führt der Vorsitzende des 
 Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter, im Verhinderungsfalle ein 
Vorstandsmitglied.

(6) Die Generalversammlung beschließt eine AGO und 
 Förderzweckrichtlinien. 

(7) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert. 

(8) Die GV wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats und  bestimmt 
ihre Amtszeit.

(9) Die GV kann jederzeit Mitglieder des Vorstands mit zwei 
Drittel Mehrheit abwählen.

§ 6 Vertreterversammlung

(1) Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der 
Genossenschaft können von Vertretern der Mitglieder in 
 Vertreterversammlungen ausgeübt werden, solange die 
Mitgliederzahl der Genossenschaft wenigstens eintausend-
fünfhundert beträgt und die GV dieses mit einer Mehrheit von 
dreiviertel der abgegebenen Stimmen beschließt.

(2) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle fünf Jahre 
statt. Auf je fünfzig Mitglieder entfällt ein Vertreter. Näheres 
regelt die AGO.
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§ 7 Zarząd

(1) Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Członkowie 
zarządu mogą składać wiążące prawnie podpisy i oświadczenia 
w imieniu spółdzielni. Spółdzielnia może również być 
reprezentowana prawnie przez członka zarządu razem z 
prokurentem. Członkowie zarządu są zwolnienie z ograniczeń 
w rozumieniu § 1812 Alt. KC. Można udzielić upoważnienia do 
reprezentowania pojedynczego. 

(2) Zarząd może również podejmować decyzje pisemnie, 
telefonicznie oraz w sposób elektroniczny.

§ 8 Rada nadzorcza

(1) Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. 
Liczba członków musi być nieparzysta.

(2) Rada nadzorcza może podejmować decyzje, jeżeli w 
procesie podejmowania uchwał uczestniczy co najmniej 
połowa członków. Rada nadzorcza może podejmować decyzje 
pisemnie, telefonicznie oraz w sposób elektroniczny, jeżeli 
żaden z jej członków nie sprzeciwia się podejmowaniu uchwał.

(3) Rada nadzorcza wyznacza zarząd i nadzoruje kierownictwo 
spółdzielni.

§ 9 Zakończenie członkostwa, obowiązki członków, 
wykluczenie, spory

(1) Termin wypowiedzenia wynosi jeden rok. Wypowiedzenie 
może nastąpić najwcześniej pięć lat po nabyciu członkostwa.

(2) Członkowie są zobowiązani do niezwłocznego 
powiadamiania spółdzielni o adresie i adresie e-mail oraz o ich 
zmianach.

(3) Członkowie działający na szkodę spółdzielni mogą zostać 
wykluczeni. Dokładne informacje znajdują się w ogólnym 
regulaminie.

(4) O wykluczeniu decyduje zarząd. Przeciwko decyzji można 
złożyć zażalenie do rady nadzorczej. Dopiero po jej decyzji 
można rozstrzygać wykluczenie na drodze sądowej. O 
wykluczeniach członków zarządu lub rady nadzorczej decyduje 
walne zgromadzenie.

(5) W przypadku kwoty sporu przeniesienia straty pobierane są 
proporcjonalnie.

§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. 
Zwei Vorstandsmitglieder können rechtsverbindlich für die 
Genossenschaft zeichnen und Erklärungen abgeben. Die 
 Genossenschaft kann auch durch ein Vorstandsmitglied in 
 Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten 
 werden. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen 
i. S. d. § 181 2. Alt. BGB befreit. Einzelvertretungsbefugnis kann 
erteilt werden.

(2) Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch 
und auf elektronischem Wege fassen.

§ 8 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 
Die Anzahl der Mitglieder muss ungerade sein.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn  mindestens die 
Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung  teilnimmt. 
Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und auf 
 elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein 
 Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht.

(3) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht die 
Leitung der Genossenschaft.

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft, Pflichten der 
Mitglieder, Ausschluss, Auseinandersetzung

(1) Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr. Die Kündigung kann 
frühestens fünf Jahre nach Erwerb der Mitgliedschaft erfolgen.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossenschaft ihre 
Anschrift und ihre E-Mail-Adresse sowie deren Veränderung 
unverzüglich mitzuteilen.

(3) Mitglieder, die die Genossenschaft schädigen, können 
 ausgeschlossen werden. Näheres regelt die AGO.

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen die 
Entscheidung kann beim Aufsichtsrat Widerspruch eingelegt 
werden. Erst nach dessen Entscheidung kann der Ausschluss 
gerichtlich angefochten werden. Über Ausschlüsse von 
 Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern entscheidet die 
Generalversammlung.

(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden 
Verlust vorträge anteilig abgezogen.
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§ 10 Informacje dla członków, certyfikaty

(1) Raporty kwartalne są udostępniane członkom online 
w zabezpieczonym obszarze dla członków oraz regularnie 
przekazywane do stowarzyszenia rewidentów. Dokładne 
informacje znajdują się w ogólnym regulaminie.

(2) Spółdzielnia dąży do stałej zgodności z certyfikatem 
„Spółdzielnia sprawdzona w zakresie wsparcia ekonomicznego” 
dzięki współpracy ze stowarzyszeniem rewizyjnym.

§ 11 Powiadomienia

Powiadomienia przekazywane są w kategorii Firmy i 
spółdzielnie w ogólnym wydaniu „Stader Tageblatt”.

Postanowiono na walnym zgromadzeniu 28.03.2018

§ 10 Mitgliederinformation, Zertifizierung

(1) Quartalsberichte werden den Mitgliedern online im 
 geschützten Mitgliederbereich, bereitgestellt und regelmäßig 
dem Prüfungsverband übermittelt. Näheres regelt die AGO. 

(2) Die Genossenschaft strebt auf Dauer die  regelmäßige 
 Zertifizierung durch den zuständigen Prüfungsverband 
 „Förderwirtschaftlich geprüfte Genossenschaft“ an.

§ 11 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen erfolgen unter der Firma der 
 Genossenschaft in der Gesamtausgabe des „Stader Tageblatt“. 

Beschlossen in der Generalversammlung vom 28.03.2018


