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Dansk Botanisk Forening 

ØSTKREDSEN 

LOVE  

 

 

§ 1. Navn og formål 

Foreningens navn er Dansk Botanisk Forening Østkredsen. 

Østkredsen er en regional afdeling af Dansk Botanisk Forening. Kredsens hjemsted er 
København. Kredsens formål er 1) at udbrede interessen for og kendskab til den danske flora; 
2) at skabe kontakt mellem botanisk interesserede øst for Storebælt; og 3) at være aktiv i 
naturbevarelse og udforskning af den østdanske flora. 

§ 2. Virksomhed 

Kredsens virksomhed omfatter bl.a. møder, foredrag, ekskursioner, studiekredse, naturpleje og 
naturbeskyttelsesarbejde. Møder afholdes normalt i København. Alene og i samarbejde med 
andre naturorganisationer vil kredsen medvirke til naturbeskyttelse og til indsamling af viden 
om floraen i Østkredsens område. Herved arbejder kredsen for at bevare og genskabe floraen 
øst for Storebælt. 

§ 3. Medlemmer 

Medlemmer af Dansk Botanisk Forening, der er bosat øst for Storebælt og som ikke hører 
under andre kredse, er automatisk medlem af Østkredsen. Andre medlemmer af Dansk 
Botanisk Forening kan deltage i kredsens arrangementer. 

§ 4. Ledelse 

Østkredsens generalforsamling 

Kredsens øverste myndighed er Østkredsens generalforsamling. Den ordinære 
generalforsamling i Østkredsen afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelsen sker på 
Dansk Botanisk Forenings hjemmeside med 14 dages varsel.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde nedstående punkter. 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Evt. 
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Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være fremsendt til formanden for Østkredsen 
senest 15. januar. 

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning; 
ved fornyet stemmelighed bortfalder forslaget. Østkredsens generalforsamling er 
beslutningsdygtig uden hensyn til antal af fremmødte. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen, revisor eller den 
ordinære generalforsamling i Østkredsen ønsker det. Afholdelse af ekstraordinær 
generalforsamling skal ske senest to måneder efter et ønske er fremsat. Indkaldelse sker på 
Dansk Botanisk Forenings hjemmeside med 14 dages varsel. 

Østkredsens bestyrelse 

Bestyrelsen for Østkredsen består af 4-8 medlemmer. Valg af kredsbestyrelse sker på den 
årlige generalforsamling i kredsen og gælder for to år. Genvalg kan finde sted. 
Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Kredsbestyrelsen udpeger en repræsentant til Dansk Botanisk Forenings hovedbestyrelse. 

Bestyrelsesmøder i Østkredsen afholdes efter behov og indkaldes af et medlem af bestyrelsen 
for Østkredsen. Østkredsbestyrelsen skal indkaldes, dersom 2 af kredsens 
bestyrelsesmedlemmer anmoder kredsformanden herom. 

§ 5 Økonomi 

Kredsen er en integreret del af Dansk Botanisk Forening, og kontingent betales direkte til 
Dansk Botanisk Forening i København. 

Kredsens bestyrelse er ansvarlig for de midler, der af hovedbestyrelsen stilles til rådighed for 
driften. Kredsen råder helt over midler, der specielt gives til kredsen, såsom legater, fonde etc. 
Kassereren fører regnskab og indsender bilag til hovedbestyrelsen. 

Kredsens regnskab revideres årligt inden generalforsamlingen og forelægges kredsens 
generalforsamling. 

§ 6 Lovændringer og opløsning 

Ændringer af kredsens love kræver et flertal ved en kredsgeneralforsamling med mindst 2/3 af 
de repræsenterede stemmer. De fuldstændige forslag skal være offentliggjort på Dansk 
Botanisk Forenings hjemmeside mindst 10 dage før kredsens generalforsamling.  

Til opløsning af kredsen kræves et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én måneds mellemrum. Ved 
opløsningens afslutning indkaldes der til en generalforsamling, hvor det afsluttende regnskab 
forelægges. Administration af eventuelle fonde og legater overdrages til Dansk Botanisk 
Forening, dersom ikke andet er fastlagt ved fundats. 

 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling for DBF ØSTKREDSEN 
Den 3. november 2016 
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