Vedtægter for Foreningen Livskraft
§1 Navn og hjemsted

§5 Kontingent

Stk. 1
Foreningens navn er Foreningen Livskraft.
Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune.

Stk. 1
Kontingentets størrelse samt typer fastsættes af
generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§2 Formål

§6 Foreningens ledelse

Stk. 1
Foreningens formål er at fremme kendskabet til
og anvendelsen af virksom homøopati,
antroposofisk medicin og andre af naturens
gavnlige midler. Alt skal være i balance med
naturen og med det formål at fremme den
enkeltes såvel som naturens sundhed i krop, sind
og ånd.

Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen.

Stk. 2
Foreningen tilbyder folkeoplysende undervisning,
formidlingsmaterialer, udgivelser, foredrag m.m.

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed. Der er to typer generalforsamling:
ordinær og ekstraordinær.

Stk. 2
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse står
for foreningens daglige drift.

§7 Generalforsamlingen

Stk. 3
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben
for enhver, der har positiv interesse i formålet.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang
årligt i maj måned.

§3 Foreningens drift

Stk. 3
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst
have følgende punkter:

Stk. 1
Foreningens drift finansieres gennem
kontingenter, sponsorater, gaver o.lign.

•
•
•
•

§4 Medlemmer
Stk. 1
Som medlem af foreningen kan optages enhver,
der har positiv interesse for emnet og foreningens
formål i øvrigt.

•
•
•

Stk. 2
Et medlem betragtes som udmeldt, når
pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1
måned efter, at der er rykket for det.

•
•

Stk. 3
Bestyrelsen har bemyndigelse til at ekskludere et
medlem uden varsel, såfremt medlemmet bevidst
modarbejder foreningens formål.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af foreningens budget til
orientering
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
suppleant til foreningens bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 4
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der
vælges af forsamlingen, og som ikke må være
medlem af bestyrelsen.

~1~

Vedtægter for Foreningen Livskraft
Stk. 5
Adgang til generalforsamlingen har de i §4 nævnte
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have
inviteret.

Stk. 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på
bestyrelsens anmodning eller når mindst 2/3 af
medlemmerne begærer det skriftligt med
angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

Stk. 6
Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer,
som har indbetalt kontingent for perioden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og den
foreslåede dagsorden vedlægges.

Hvert medlem har én stemme.

§8 Bestyrelsens sammensætning
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger
ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet
fremgår af vedtægterne.

Stk. 1
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som
vælges af generalforsamlingen for to år af gangen.
Genvalg kan finde sted.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2
Ved den stiftende generalforsamling vælges 2-3
bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år, og
1-2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét
år.

Stk. 7
Generalforsamlingen indkaldes ved særskilt
brev/mail til de enkelte medlemmer med mindst
14 dages varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at
indsendelse af forslag skal ske inden 8 dage før
generalforsamlingen. Senest 5 dage inden
generalforsamlingen skal indsendte forslag være
udsendt til medlemmerne.

Ved den stiftende generalforsamling vælges 1-2
suppleanter til bestyrelsen for en periode på ét år.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Foreningens regnskab skal vedlægges
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Stk. 8
Kandidater til de ledige bestyrelsesposter opstilles
sideordnet på generalforsamlingen, og vælges
efter højeste stemmeantal.

§9 Bestyrelsens opgaver og virke
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse varetages af
bestyrelsen.

Der vælges 1-2 suppleanter for ét år ad gangen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved stemmelighed foretages omvalg mellem
pågældende kandidater.

Stk. 2
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt,
eller når formanden finder det fornødent, eller
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 9
Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år ad
gangen.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med
14 dages varsel. Dagsorden fremsendes med
mindst 8 dages varsel inden mødedato.

Stk. 10
Generalforsamlingen kan uddelegere opgaver for
et år ad gangen til personer uden for bestyrelsen.

~2~

Vedtægter for Foreningen Livskraft
Stk. 3
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert
bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden
eller dennes stedfortræder samt referenten.

Stk. 5
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for det
kommende år til fremlæggelse på
generalforsamlingen.

Stk. 4
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formanden eller den fungerende formands
stemme udslagsgivende.

§11 Tegning
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og
næstformanden for bestyrelsen i forening eller
ved en af disses forfald af formanden eller
næstformanden i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over
halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§12 Hæftelse
Stk. 1
Efter gældende lov for frivillige foreninger

Stk. 6
Bestyrelsessuppleanter har møderet ved
bestyrelsesmøder. De har ikke stemmeret.

§13 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer skal godkendes af
generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne
stemmer.

§10 Regnskab og budget
Stk. 1
Regnskabs- såvel som budgetåret løber fra 1. maj
til 30. april

§14 Ophør af forening

Stk. 2
Der føres et kasseregnskab over indtægter og
udgifter, og der udarbejdes hvert år et
driftsregnskab til forelæggelse for
generalforsamlingen.

Stk. 1
Beslutningen om foreningens ophør eller
likvidation skal ske på samme måde som for
vedtægtsændringer.
Stk. 2
Ved ophør skal evt. aktiver overdrages til
almennyttige formål.

Stk. 3
Regnskabet og tilhørende bilag skal revideres og
underskrives af den på generalforsamlingens
valgte revisor.
Stk. 4
Driftsregnskab skal være udsendt til alle
medlemmer senest otte dage forud for
generalforsamlingen. Det tilsigtes at regnskabet er
revideret inden udsendelsen, men det er ikke et
krav.

~3~

