Vedtægter for
Foreningen H. C. Ørsted Selskabet

1.

Navn, hjemsted

1.1.

Foreningens navn er Foreningen H. C. Ørsted Selskabet.

1.2.

Dens hjemsted er Langeland Kommune.

2.

Formål

2.1.

Foreningens formål er at tage initiativer til at fremme børn, og unges interesse for naturviden‐

skab og at styrke de unges valg af naturvidenskabelige uddannelser samt at nedbryde barrie‐
rer mellem naturvidenskab og humaniora. Foreningen skal endvidere arbejde i overens‐
stemmelse med H. C. Ørsteds virke og tænkning inden for naturvidenskab, naturvidenska‐
bernes didaktik og kultur. Foreningen støtter forskning i udvikling af naturvidenskabernes
didaktik og i metoder til at fremme naturvidenskab og kunst som fælles kulturbærende ele‐
menter i samfundet.
3.

Kapitalforhold

3.1.

Foreningen har ingen kapital.
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4.

Medlemskab

4.1.

Som medlem kan optages personer og sammenslutninger, hvis ansøgeren efter bestyrelsens opfat‐
telse opfylder de betingelser for medlemskab, som bestyrelsen fastsætter, herunder ikke mindst har
den fornødne interesse i opfyldelse af foreningens formål.

4.2.

Foreningens bestyrelse skal føre kartotek over medlemmerne.

4.3.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

4.4.

Udmeldelse sker til bestyrelsen og gælder fra udløbet af kalenderåret.

5.

Generalforsamling

5.1.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. maj i Langeland Kommune.

5.2.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og
så vidt muligt ved elektronisk post til medlemmerne.

5.3.

5.4.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.

Forslag

7.

Evt. valg af ekstern revisor

8.

Evt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til for‐
eningens bestyrelse inden 1. februar.

5.5.

Hvert medlem har én stemme.

5.6.

Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten.

5.7.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/10 af medlem‐
merne kræver dette. Begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet og ekstraordinær general‐
forsamling skal indkaldes inden 4 uger efter begæringens modtagelse med samme varsel som i pkt.
5.2.
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6.

Bestyrelse

6.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3‐7 medlemmer. Mindst 1 medlem af bestyrelsen skal have en
videnskabelig baggrund og skal have beskæftiget sig med H.C. Ørsteds liv og virke.
Efter lodtrækning bestemmes hvem der ved stiftelsen kun vælges til næste generalforsamling, såle‐
des at så tæt på halvdelen som muligt er på valg ved hver generalforsamling. Herefter vælges alle be‐
styrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, sekretær og evt. kasserer. Disse valg er for et år ad gangen.
Konstituering sker snarest muligt efter en generalforsamling.

6.2.

6.3.

7

Hæftelse

7.1.
7.2.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

8

Tegningsregler

8.1.

Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

9
9.1.

Regnskabsår og revision
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 14. maj til
31. december 2004.
Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen
valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en
ny revisor i stedet.

9.2.

10
10.1.

10.2.

Vedtægtsændringer og opløsning
Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af generalforsamlingen alene vedta‐
ges, såfremt 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Stemmer kun 2/3 af de fremmødte medlemmer for
forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan
vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Ved opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne. Foreningens midler tilfal‐
der i stedet efter indstilling fra Syddansk Universitet i Odense en aktivitet efter bestyrelsens valg.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. maj 2004.
Disse vedtægter er ændret på den ordinære generalforsamling d. 8. april 2015.

