
Vedtægter for BRYOLOGKREDSEN 

 

§ 1 

Foreningens navn er BRYOLOGKREDSEN (engelsk navn: Danish Bryological Society). 

 

§ 2 

Foreningens formål er: 

a. at fremme alle grene af den bryologiske forskning. 

b. at lette samarbejde og kommunikation blandt danske bryologer, såvel amatører som 

professionelle. 

c. at fremme bryologisk kundskab ved at arrangere møder og feltekskursioner i 

bryologi. 

d. at bidrage med faglig assistance til at værne om bryologisk interessante 

områder/lokaliteter. 

e. at fremme publicering af bryologiske arbejder. 

f at fremme arbejdet med punkterne a-e gennem samarbejde med andre foreninger. 

 

§ 3 

Medlemskab i Bryologkredsen er åben for alle, som er interesserede i foreningens mål og 

aktiviteter. Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

§ 4 

Foreningens bestyrelse består af formand, sekretær, kasserer og op til 4 ordinære medlemmer. 

Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsgrupper til at varetage forskellige aktiviteter inden for 

foreningens interesseområder. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den er til stede, hvoraf den ene er 

formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

I tilfælde af, at et af bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen, rekonstituerer bestyrelsen 

sig indtil den næste generalforsamling. 

 



§ 5 

Foreningens bestyrelse vælges for 1 år ad gangen ved simpelt flertal blandt de fremmødte 

medlemmer ved en generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formand, sekretær, 

kasserer og ordinære medlemmer.  

 

§ 6 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår.  

 

Indkaldelse til generalforsamling skal være sendt til medlemmerne senest en måned før mødet.  

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

a)   Valg af dirigent uden for bestyrelsen samt valg af referent. 

b)   Formandens beretning. 

c)   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

d)   Fastsættelse af kontingent. 

e)   Valg af bestyrelse. 

f)   Valg af revisor samt evt. en revisorsuppleant. 

g)   Aktivitetsforslag for den kommende periode. 

h)   Eventuelt, herunder forslag fra medlemmerne. 

 

Fraværende medlemmer kan stemme skriftligt på forhånd eller ved fuldmagt.  

 

§ 7 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingent opkræves ved årets begyndelse. 

 

§ 8 

Ændringer i foreningens vedtægter skal vedtages ved to efter hinanden følgende 

generalforsamlinger med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal 

være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. Forslag til 

vedtægtsændringer skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

 



§ 9 

Forslag om opløsning af foreningen kan besluttes med simpelt flertal i hvert af to på hinanden 

følgende bestyrelser. Forslaget må herefter forelægges alle foreningens medlemmer til endelig 

afgørelse. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ved opløsning af 

foreningen beslutter bestyrelsen, hvorledes foreningens midler skal placeres, idet specielle 

forpligtigelser for foreningens midler respekteres. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 20. maj 2011. 


