Vedtægter
for
Ornitologisk Forening
for Als og Sundeved
Vedtaget på generalforsamlingen d. 24. april 1979
med ændringer i 1981, 2011 og i 2020.

1.
Foreningens navn er Ornitologisk Forening for Als og Sundeved. Dens formål er at fremme
kendskabet til og interessen for fugle og virke til beskyttelse først og fremmest af den danske
fuglefauna. Dette formål søges fremmet bl. a. ved afholdelse af møder og ekskursioner, ved
udgivelse af publikationer samt arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår i landet.

2.
Foreningens sæde er Sønderborg. Foreningen forpligtiges overfor tredjemand ved underskrift af
formanden (ved hans fravær næstformanden) samt et bestyrelsesmedlem.
Foreningen påtager sig ikke ansvar for skader eller uheld af nogen art opstået under vore møder eller
ture. Det være sig personskader, skader på biler eller udstyr.

3.
Indmeldelse af nye medlemmer sker skriftligt til bestyrelsen. Også personer under 15 år kan optages
som medlemmer, dog uden stemmeret på generalforsamlingen. Ved optagelse i foreningen får de
pågældende et eksemplar af lovene. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer og korresponderende
medlemmer. De vælges efter bestyrelsens indstilling på generalforsamlingen og er kontingentfrie.
Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren inden årets udgang. Et medlem betragtes som udgået, når
det trods gentagne påkrav efter tre måneder ikke har betalt kontingent. Medlemmerne kan først
optages igen, når gælden er betalt. Et medlem kan udelukkes af foreningen, såfremt vedkommende
har gjort sig skyldig i adfærd, der må anses at være til skade for foreningens omdømme og formål,
som fx ulovlig ægsamling. Bestyrelsen kan foreslå en sådan udelukkelse, eller den kan foreslås af
mindst tre medlemmer ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Årsagerne til den
ønskede udelukkelse skal motiveres, og bestyrelsen drager omsorg for, at den pågældende bliver
underrettet herom. Udelukkelse kræver majoritet som ved lovændring (2/3).

4.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Medlemskontingent fastsættes hvert år på
generalforsamlingen gældende for det indeværende år og offentliggøres i Panurus eller i
meddelelserne. Gæster kan medtages til møder og ekskursioner.

5.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger formand,
næstformand, kasserer og sekretær samt besætter de øvrige poster, som til enhver tid er nødvendige
for foreningens virksomhed, dog således, at et medlem kan beklæde to af stillingerne. For at et møde
i bestyrelsen kan være beslutningsdygtigt, skal mindst tre af medlemmerne være til stede.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år. Efter tur afgår halvdelen af bestyrelsen. På
generalforsamlingen kan yderligere vælges op til 3 bestyrelses-suppleanter, der vælges for 1 år ad
gangen. Bestyrelsessuppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsen i det daglige arbejde – dog
har de alene taleret og ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg bestående af sine egne medlemmer samt dertil evt. egnede
medlemmer udenfor bestyrelsen til at varetage forskellige opgaver indenfor foreningens
virkeområde. Såfremt der ikke indenfor bestyrelsen kan opnås enighed om sammensætningen af
udvalg, vælges medlemmerne til dette ved forholdstalsvalg.

6.
Generalforsamlingen afholdes hvert år ordinært i januar måned efter et indvarsel til medlemmerne
med mindst 1 måneds frist med angivelse af dagsorden herunder evt. lovændringer.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal i hvert fald indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter i henhold til afsnit 5.
Valg af 2 revisorer til revision af regnskabet.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til punkt 7 må, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være
formanden i hænde senest 1. januar. Vedtagelse på en generalforsamling sker med simpel
stemmeflerhed undtagen lovændringer, hvortil der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre skriftelig afstemning
begæres af dirigenten eller et medlem. For ændringer i kontingentet kræves dog kun almindelig
stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles på samme måde som den ordinære,
kan afholdes, når bestyrelsen finder det betimeligt, eller en skriftelig begæring herom fremsættes af
mindst 10 medlemmer med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er pligtig til at
lade en sådan afholde senest 6 uger efter at begæringen er afgivet, dog således at månederne juni,
juli og august ikke medregnes.

7.
Forslag til foreningens opløsning forelægges generalforsamlingen. Til opløsningens vedtagelse
kræves, at mindst 2/3 af de på vedkommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer
stemmer herfor. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme
majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder efter den første.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Danske Ornitologisk Forenings
arbejde i overensstemmelse med foreningens formål.

