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VEDTÆGTER FOR LEPIDOPTEROLOGISK FORENING
Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 16/4-1953 og senest ændret d. 19. april 2018
§1.

Foreningens navn er LEPIDOPTEROLOGISK FORENING. Den er stiftet den 30. oktober
1941 med hjemsted i København.

§2.

Foreningens formål er hos medlemmerne ved møder, ekskursioner, publikationer o.l. at
udbrede kendskabet til de danske sommerfugles biologi og faunistik samt vejlede
medlemmerne til hensynsfuld optræden ved deres færden i naturen. Det er yderligere
foreningens formål gennem vore aktiviteter og det forpligtende fællesskab i det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde, at fremme medlemmernes demokratiforståelse og aktive
medborgerskab, og herved styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv,
samt til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§3.

Foreningen tegnes af foreningens formand samt næstformand.

§4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2
år ad gangen, således at der hvert år går skiftevis 4 poster til valg. Genvalg kan finde sted.
Blandt bestyrelsesmedlemmerne vælges formanden af generalforsamlingen og bestyrelsen
konstituerer i øvrigt sig selv og bestemmer sin forretningsgang. Valget er bindende for
perioden.
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§5.

Efter indstilling af bestyrelsen kan denne af generalforsamlingen suppleres med en
repræsentant for hver landsdel, eventuelt også fra andre lande.

§6.

Til at varetage foreningens interesser vedrørende medlemsbladet vælger generalforsamlingen

en redaktør, der har ret til at overvære bestyrelsesmøderne.
§7.

Optagelsen af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, der ved første ordinære møde
bekendtgør, hvem der ønsker optagelse. Sker der ingen indsigelse inden næste møde, er
vedkommende optaget. I modsat fald afgøres optagelsen af bestyrelsen.
Danske og udenlandske institutioner samt enkeltpersoner bosat i udlandet kan tegne
abonnement på foreningens blad Lepidoptera. Abonnenter har ikke stemmeret på foreningens
generalforsamling. Møder afholdes hver 14. dag udenfor ferieperioder.

§8.

Ethvert medlem af foreningen, der har indlagt sig særlig fortjeneste i dens arbejde, kan - efter
indstilling af bestyrelsen - af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlem.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§9.

Findes det nødvendigt at ekskludere et medlem, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende;
men såfremt den ekskluderede fremsætter skriftlig anmodning derom til formanden, skal
eksklusionen forelægges en generalforsamling senest 1 måned efter anmodningen. Den
foreløbigt ekskluderede har adgang til denne generalforsamling.

§10. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet afleveres af kassereren til revisorerne inden
generalforsamlingen. Efter revisionen forelægges det for generalforsamlingen.
§11. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales
forud og forfalder d. 1. februar. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdagen,
opkræves det pr. post med tillæg for porto. Et medlem betragtes som udgået, når det i 1 år
efter gentagne påkrav ikke har betalt. Det kan først genoptages, når gælden er betalt.
§12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 14
dages varsel hvilket kan ske pr. brev eller elektronisk. Forslag, der ønskes behandlet af
generalforsamlingen, skal være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
§13. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling findes følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges til
generalforsamlingens godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
5. Valg af bestyrelse og suppleant, jvf. § 4
6. Valg af formand blandt bestyrelsesmedlemmerne jvf. § 4
7. Valg af redaktør.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent for
det umiddelbart forløbne år. Afgørelser træffes ved simpel majoritet. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
§14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer
ønsker det. Indkaldelse sker efter de samme regler, som gælder for den ordinære
generalforsamling.
§15. Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med mindst 2/3
stemmers majoritet.
§16. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling med mindst 9/10
stemmers majoritet. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til
almennyttige formål. Den opløsende generalforsamling tager endelig stilling til det/de
almennyttige formål.

Kbh. d. 19. april 2018

