VEDTÆGTER

DANSK BOTANISK FORENING – FYNSKREDSEN
Vedtaget på stiftende generalforsamling 19. januar 1984.
Ændringer vedtaget på generalforsamling 24. februar 2011.
§1
Foreningens navn er Dansk Botanisk Forening - Fynskredsen.
Foreningen er en lokalforening af Dansk Botanisk Forening.
§2
Stk.1. Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen har specielt til formål at udbrede interessen for
og kendskabet til den fynske flora samt at skabe kontakt mellem botanisk interesserede på
Fyn. Dette søges gjort ved afholdelse af møder, foredragsaftener, ekskursioner og
studiekredse.
Stk. 2. Foreningen vil gennem indsamling af botaniske oplysninger på Fyn og omliggende
øer i samarbejde med naturfredningsorganisationer søge at medvirke til at bevare og
genskabe den fynske flora.
§3
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar. Indkaldelse sker med mindst 2
ugers varsel.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen, revisionen eller den
ordinære generalforsamling ønsker det. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal
ske senest 2 måneder efter at ønsket er fremsat. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel.
§4
Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
7. Eventuelt
Stk. 2. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.
Stk. 3. Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er forslaget bortfaldet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden
hensyn til de fremmødtes antal.
Stk. 4. Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger
før generalforsamlingen. Såfremt formanden accepterer forslaget, bekendtgør formanden
den ændrede dagsorden på Dansk Botanisk Forening hjemmeside senest 2 uger før
generalforsamlingen afholdes.

§5
Foreningens daglige ledelse varetages under ansvar over for generalforsamlingen af en
bestyrelse på 3–7 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
§6
Medlemsåret følger Dansk Botanisk Forenings. Regnskabsåret er kalenderåret.
§7
Stk. 1. Ændring af vedtægter kan foretages ved en lovlig indvarslet generalforsamling, når
forslaget har været bragt til medlemmernes kendskab samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Der kan dog ske redaktionelle ændringer på generalforsamlingen.
2/3 af de tilstedeværende skal stemme for vedtagelsen, før ændringen bliver gyldig. Såfremt
1/4 af de tilstedeværende ønsker det, skal ændringen dog forelægges en ny
generalforsamling til godkendelse eller forkastelse.
Denne generalforsamling skal indkaldes snarest muligt med 4 ugers varsel på sædvanlig
måde og er beslutningsdygtig ved 2/3 majoritet.
Stk. 2. Reviderede vedtægter træder i kraft efter den besluttende generalforsamlings
slutning.
§8
Stk. 1. Foreningen forpligtes såvel skriftligt som mundtligt kun ved en bestyrelses- eller
generalforsamlings beslutning.
Stk. 2. Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser og kan ej heller få andel i
dens aktiver.
Stk. 3. Foreningens opløsning kan kun foregå efter den i § 7 nævnte fremgangsmåde med
hensyn til vedtægtsændringer.
Foreningens aktiver fordeles efter dækning af gæld efter generalforsamlingens beslutning.
§9
Disse vedtægter træder i kraft efter generalforsamlingen 24. februar 2011.

