Dansk Botanisk Forening
JYLLANDSKREDSEN

LOVE
§ 1. Navn og formål
Jyllandskredsen er en sektion af Dansk Botanisk Forening. Kredsens hjemsted er Århus. Dens
formål er at samle botaniske interesserede i Jylland til foredrag og ekskursioner samt at
udforske og bevare den danske flora.
§ 2. Virksomhed
Kredsens virksomhed omfatter møder og ekskursioner. Møderne, der normalt afholdes i
Århus, ledes af kredsens formand.
§ 3. Medlemmer
Kredsens medlemmer er de medlemmer af Dansk Botanisk forening, der er bosat i Jylland.
Andre medlemmer af Dansk Botanisk Forening kan deltage i kredsens arrangementer.
Optagelse sker med henvendelse til Dansk Botanisk Forening eller til kredsens bestyrelse, der
videregiver optagelsesbegæringen.
§ 4. Ledelse
Generalforsamlingen
Der afholdes en årlig generalforsamling i januar måned. Indkaldelsen sker skriftlig med 14
dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er fastsat i nærværende love. I
tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning; ved fornyet stemmelighed bortfalder
forslaget.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen træffer beslutning
herom, eller når en gruppe, der må repræsentere en væsentlig del af medlemmerne,
fremsender et motiveret dagsordensforslag. Indkaldelse sker skriftlig med 14 dages varsel.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Valg af bestyrelsen sker på den årlige generalforsamling
og gælder for 2 pr. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, der
tillige er medlem af Dansk Botanisk Forening, og næstformand.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Bestyrelsen skal
indkaldes, dersom 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden herom.
§ 5. Økonomi

Da kredsen er en integreret del af Dansk Botanisk Forening, betales kontingent direkte til
foreningen i København.
Kredesens bestyrelse er ansvarlig for de midler, der fra foreningen stilles til rådighed for
driften. Kredsen kan dog råde helt over midler, der specialet gives til denne, såsom legater,
fonde ect.
Kredsen har revisor og revisor suppleant fælles med Dansk Botanisk Forening. Kredsens
regnskab revideres inden d. 10. Januar og forelægges generalforsamlingen.
§ 6 Lovændringer og opløsning
Til vedtagelse af ændring af kredsens love kræves en beslutning af en generalforsamling med
mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, efter at de fuldstændige forslag har været udsendt
til medlemmerne mindst 10 dage før generalforsamlingen.
Til opløsning af kredsen kræves vedtagelse af 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.
Såfremt der fremkommer et overskud, tilfalder dette Dansk Botanisk Forening, ligesom
administration af eventuelle fonde og legater overdrages denne forening, dersom ikke andet
er fastlagt ved fundats.
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