VEDTÆGTER

For
FORENINGEN ALMA

§ 3. UDMELDELSE OG EKSKLUSION
..

Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens
sekretariat, og har virkning fra udgangen af
medlemskabets betalingsperiode.
Generalforsamlingen kan med et flertal på 2/3 af
de fremmødte medlemmer beslutte at
ekskludere et medlem, der ikke opfylder de

§ 1. FORENINGEN
S NAVN, FORMÅL OG

forpligtelser, som medlemskabet medfører, eller

HJEMSTED.

som handler til skade for foreningen eller dens

Foreningens navn er Foreningen "Alma".
Foreningens hjemsted og sekretariat er Silkeborg
kommune.

formål.
Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler
forfaldent kontingent, slettes dog uden videre

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af
kendskabet til homøopatisk og antroposofisk
medicin bl.a. ved udgivelse af
informationsmateriale, såvel på papir som i
elektronisk form, afholdelse af
informationsmøder og - kurser samt ydelse af
støtte til forskning.

§ 4. M EDLEMSKONTINGENT.

Medlemskontingentet fastsættes for hvert
regnskabsår af den senest forudgående
ordinære generalforsamling. Det forfalder til
betaling fra den førstkommende måned fra den
dato medlemmet melder sig ind og betales som
kontingent for et år ad gangen.

§ 2. OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

Som medlem kan optages behandlere og
helsekostforretninger, der har interesse for
homøopatisk og antroposofisk medicin.
Indmeldelse sker ved at rette henvendelse til
foreningens sekretariat eller registrere sig på
Foreningen Almas hjemmeside. Ved indmeldelsen betales det årskontingent, som er fastsat for

Medlemskontingentet fornyes automatisk.
Generalforsamlingen kan fastsætte et særligt
kontingent for ældre over 67 år, som i 10 år har
været medlem af foreningen, samt unge under 18
år og uddannelsessøgende.
Endvidere kan generalforsamlingen fastsætte
særskilt individuelt kontingent for
optagelsessøgende, der ikke er enkeltpersoner.

det regnskabsår hvori indmeldelsen finder sted.
Beslutning om optagelse af et medlem træffes af
sekretariatet. Optagelse kan nægtes, når særlige
grunde taler derfor og når 2/3 af bestyrelsens
medlemmer stemmer for det. Hvis den
optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen
prøves på førstkommende ordinære
generalforsamling.

§ 5. MEDLEMSRETTIGHEDER OG - PLIGTER.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde
foreningens vedtægter.
Medlemmerne er berettiget til at deltage i
foreningens møde- og kursusaktiviteter som

afholdes til udbredelsen af kendskabet til
homøopatisk og antroposofisk medicin.

§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af maj, første gang i år 2011.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN, GENERELT.

Generalforsamlingen er foreningens højeste

Der gælder følgende minimumsdagsorden for
den ordinære generalforsamling:

myndighed i alle anliggender.

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyre lsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes i

3. Forelæggelse af årsregnskaber ti l
godkendelse.

hjemstedskommunen.
Indkaldelse til generalforsamlingsker med mindst
14 dages varsel og med angivelse af sted, dato og
klokkeslæt samt dagsorden ved elektronisk mail
til de enkelte medlemmer.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5.

Valg af en suppleant til bestyrelsen.

6.

Valg af revisor.

7.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på
en generalforsamling, skal affattes skriftligt og
være bestyrelsen i hænde senest den 01.04.
Forslaget skal angives i indkaldelsen eller af
bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7
dage før generalforsamlingen.

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM LING.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når
bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt, eller
når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
begærer det. Begæringen skal være skriftlig,

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af

indeholde angivelse af de emner, der ønskes

en dirigent, som vælges af generalforsamlingen,

behandlet, og være underskrevet af de

men som ikke må være medlem af bestyrelsen.

pågældende medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger

foretages af bestyrelsen senest 14 dage efter, at

af disse vedtægter. Hvert medlem har een

bestyrelsen har modtaget begæringen.

stemme.
Afstemningen skal ske skriftligt, hvis flere end et
af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at
fuldmagt kun kan gives t il et andet medlem. En
fuldmagt kan højst have gyldighed i et år.
Dirigenten sørger for, at der udfærdiges et referat
af forhandlingerne på generalforsamlingen.
Referatet underskrives af referenten og
dirigenten, hvorefter det afleveres til formanden.

§ 9. VALG AF BESTYRELSE.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3
medlemmer. De vælges for op til 4 år ad gangen.
De afgår efter tur, således at 1 medlem afgår på
foreningens første ordinære generalforsamling,
og 2 medlemmer afgår på foreningens anden
ordinære generalforsamling. Ved det første valg
af bestyrelsesmedlemmer trækkes der lod
mellem de valgte medlemmer om, i hvilken
rækkefølge de skal afgå. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter
generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand og kasserer. Kassererhvervet kan
varetages af formanden eller næstformanden.
Den ordinære generalforsamling vælger for 2 år
ad gangen 1 suppleant til bestyrelsen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder
suppleanten i bestyrelsen. Det nye
bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede
bestyrelsesmedlems plads i rækkefølgen for
afgang efter tur. Bestyrelsen udpeger herefter en
suppleant for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling.

§ 11. REGNSKAB OG FORMUE.

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger
kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af foreningens revisor,
som vælges for 2 år ad gangen, og som skal være
statsautoriseret eller registreret revisor.
Sekretariatet indkasserer foreningens indtægter
og betaler udgifter ud fra det af bestyrelsen
godkendte budget. Sekretariatet fører kassebog
over samtlige indtægter og udgifter og
udarbejder foreningens årsregnskab sammen
med foreningens kasserer og foreningens valgte
revisor.
Foreningens formue, udover hvad der er

§ BESTYRELSENS OPGAVER.

nødvendigt til betaling af de løbende udgifter.
skal med mindre generalforsamlingen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige

bestemmer andet, anbringes efter de

ledelse. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre

retningslinjer, som gælder for placeringen af

tilsyn med eventuelle i foreningen ansatte

umyndiges midler.

personers virksomhed. Bestyrelsen kan delegere
den daglige ledelse til en, af bestyrelsen udpeget,
sekretariatsleder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når et
bestyrelsesmedlem finder det fornødent.
Indkaldelse foretages skriftligt af formanden med
angivelse af dagsorden.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i
dennes fravær af næstformanden. Over
bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat,
som underskrives af formanden. Ethvert medlem
kan kræve at få sin opfattelse af et behandlet
emne kort angivet i referatet.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig
stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig,
når mindst 2 medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens eller den
fungerende formands stemme afgørende. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12. TEGNINGSRET OG HÆFTELSE.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af
formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige
et bestyrelsesmedlem til alene at forpligte
foreningen udadtil i et konkret anliggende.
Ligeledes kan bestyrelsen bemyndige en, af
bestyrelsen udpeget, sekretariatsleder til at
varetage de økonomiske forpligtelser der
vedrører den daglige drift.
Foreningen medlemmer, herunder
bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt
for foreningens forpligtelser.

§ 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Således vedtaget på foreningens ordinære
generalforsamling, den 23. maj 2019:

Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse
på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer.

§ 14. FORENINGENS OPLØSNING.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på
en generalforsamling med et flertal på 2/3 af

Underskrifter:

________________________________________
Thomas Hald

samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne
majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til inden
30 dage efter den første generalforsamling at
foretage indkaldelse til en ny generalforsamling,
hvor opløsningen kan vedtages med et flertal på

________________________________________
Peer Bach Boesen

2/3 af de afgivne stemmer. Bestyrelsen og
generalforsamlingen vedbliver at fungere, indtil
opløsningen er tilendebragt.
Ved foreningens opløsning forholdes således med
hensyn til foreningens formue:
Nettoformuen efter betaling af alle foreningens
forpligtelser, herunder eventuelle omkostninger
ved opløsningen, skænkes efter
generalforsamlingens bestemmelse til en
forening eller institution, som vil påtage sig at
arbejde for udbredelsen af kendskabet til
homøopatisk og/antroposofisk medicin.

_______________________________________
Jesper Schrøder

