Vedtægter for foreningen
Dansk-Bhutaneiske Samfund

§ 1.Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Dansk - Bhutanesiske Samfund (engelesk The Bhutanese
Society in denmark - Bhutanesike CVR-nr.: 35 71 25 42
§ 2.Formål
a. at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til Bhutanesiske og deres kultur
b. Præsentere generel viden om bhutanesere for forskellige organisationer på
lokalt, regionalt og internationalt niveau.
c. at støtte kulturelt arbejde blandt bhutanesere og skabe forbindelser mellem
videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive
lande
§ 3.Uafhængighed
Foreningen er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske særinteresser.
§ 4.Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages: dels enkeltpersoner, dels organisationer,
institutioner, foreninger o.lign.
Udmelding skal ske skriftligt til formanden.
§ 5.Æresmedlemmer
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer. Optagelse af æresmedlemmer sker på
generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
§ 6.Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Hvis kontingentet ikke er
betalt senest 6 måneder efter forfaldsdato, ophæves medlemskabet af selskabet.
To medlemmer på samme adresse kan efter anmodning tegne et
husstandsmedlemskab til reduceret takst. Selskabets økonomiske grundlag er
medlemskontingent, samt indtægter ved arrangementer, bidrag og gaver.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Der afholdes ordinær
generalforsamling en gang årligt i marts måned. Enhver generalforsamling vælger
selv sin dirigent. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med dagsorden og med
mindst 3 ugers varsel. Lovændringsforslag skal altid medfølge indkaldelsen til den
pågældende generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning, og
kassereren forelægger selskabets regnskab til godkendelse. Der foretages ved
almindelig stemmeflerhed valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer i stedet for de
afgående og af revisor. Afstemningen om bestyrelsesvalg kan på forlangende af
bestyrelsen eller 25% af medlemmerne ske skriftligt. Stemmeret på
generalforsamlingen udøves personligt og kun af medlemmer, som har betalt
kontingent.
Forslag, der af medlemmerne ønskes taget på dagsorden for den ordinære
generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 31. januar.
Forslag af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede
medlemmer godkendelse. Opnår forslaget ikke kvalificeret flertal skal der med 1
måneds varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det fremmødte antal
medlemmer.
§ 7.Generalforsamlingens dagsorden:
Den ordinære generalforsamling forløber efter følgende
dagsorden:
(1) valg af dirigent
(2) formandens beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år
(3) kassereren fremlægger det reviderede regnskab
(4) fastsættelse af kontingent
(5) valg af bestyrelsesmedlemmer
(6) valg af suppleanter
(7) valg af revisor
(8) indkomne forslag
(9) eventuelt

§ 8.Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter, at 25
stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til bestyrelsen har fremsat ønske
derom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan iøvrigt indkalde til ekstraordinær
generalforsamling så ofte den skønner det nødvendigt.
§ 9.Selskabets styrelse:
1. Forening ledes af bestyrelsen.
2. Af hensyn til kontinuiteten vælges bestyrelsesmedlemmerne for to år ad gangen.
Genvalg af formand og bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
3. På første bestyrelsesmøde efter stiftende generalforsamlingen konstituerer
bestyrelsen sig med formand, og kasserer.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I formandens frafald overtager kassereren hans/hendes funktioner.
Dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne før mødets afholdelse.
Beslutningsreferat opbevares og tilsendes medlemmerne på opfordring.
Foreningen forretningsorden tegnes af formanden alene.
Kassereren bemyndiges af bestyrelsen til at disponere i fornødent omfang.
Foreningens regnskab følger fra kalender år.

§ 10.Tegningsregel
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. Formand og kassereren har
fuldmagt fra bestyrelsen til at bestyre foreningens bankkonto.
§ 11.Selskabets opløsning
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
medlemmerne er tilstede, og hvor der er et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af
samtlige selskabets medlemmer for beslutningen.
Selskabets arkiv bør havne i et passende offentligt arkiv i tilfælde af opløsning.
Selskabets aktiver skal ved opløsning bruges i formålets ånd bestemt af den
afsluttende generalforsamling.
§ 12.Stiftelse
Dansk- Bhutanesike Samfund blev stiftet, mandag d.12 .oktober 2009. Selskabets
love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, 1. marts 2010. De er første
gang blevet ændret på generalforsamling lørdag, 01,marts.2014

