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§1. Navn
1.1

Foreningens navn er “Dansk Selskab for Marinbiologi” (DSFMB).

§2. Formål
2.1

Det primære formål med foreningen er at udbrede kendskabet til dansk marinbiologi.

§3. Medlemskab
3.1

Som medlem kan optages enhver med interesse for marinbiologi.

3.2

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse og – for personer over 18 år indbetaling af kontingent.

3.3

Kontingentet gælder for et kalenderår og forfalder i januar måned. Dets størrelse (p.t. 150 kr.
for ordinært medlemskab, 750 kr. for firmamedlemskab og 0 kr. for studentermedlemmer)
fastsættes på generalforsamlingen og er gældende fra og med det efterfølgende kalenderår.

3.4

Deltagelse i foreningens arrangementer er åben for medlemmer, som ikke er i restance med
kontingent, medlemmers børn under 18 år og førstegangsdeltagere.

3.5

Personer, som har ydet en særlig indsats inden for dansk marinbiologi, kan efter indstilling til
bestyrelsen optages som æresmedlemmer på førstkommende generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§4

Medlemskabsophør

4.1

Udmeldelse sker ved meddelelse til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.

4.2

Medlemskab ophører ved kontingentrestance to måneder efter afholdelse af generalforsamling.

§5

Tegning og hæftelser

5.1

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og et medlem af bestyrelsen eller ved fuldmagt
udstedt af den samlede bestyrelse.

5.2

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter ved dens formue.

5.3

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover
kontingentforpligtelsen.
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§6

Ledelse

6.1

Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 12 medlemmer. Medlemmerne vælges af
generalforsamlingen for ét år, med mulighed for genvalg.

6.2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et antal
menige medlemmer.

§7

Regnskab

7.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
7.2

Regnskabet revideres af mindst 1 af generalforsamlingen valgt revisor(er). Til revisor(er) kan
ikke vælges medlemmer af bestyrelsen. Revisor(er) har til enhver tid adgang til at kontrollere
selskabets regnskab og beholdninger.

§8

Generalforsamlingen

8.1

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

8.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert kalenderår inden udgangen af april.

8.3

Indkaldelse skal ske ved opslag eller ved brev til medlemmerne indeholdende dagsorden,
herunder forslag fra bestyrelsen, med mindst 21 dages varsel.

8.4

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt
8.5

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.

8.6

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om punkter på dagsordenen.

8.7

Beslutninger træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de fremmødte
medlemmer, ændring af vedtægterne dog med 2/3s flertal. For fremmødte medlemmer omfattet
af firmamedlemsskab gælder dog at højst tre fremmødte kan stemme per firmamedlemsskab.
Såfremt flere end tre fremmødte omfattet af ét firmamedlemskab afgiver stemme, anses alle
stemmer fra dette firmamedlemskab som ugyldige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
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§9

Ekstraordinær generalforsamling

9.1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 25% af
medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med begrundelse.

9.2

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 28 dage efter, at lovlig begæring er
fremsat, og skal varsles mindst 21 dage forinden med brev eller pr. e-post til medlemmerne
med angivelse af dagsorden.

§10 Foreningens ophør
10.1 Selskabet kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte ved en hertil indkaldt
generalforsamling stemmer for.
10.2 Tilbageværende midler skal af bestyrelsen benyttes i henhold til formålsparagraffen.
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