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Vedtægter for foreningen TÅGEKAMMERET
Dato: 15. december 2016
§0 Foreningens navn er ‘TÅGEKAMMERET’.
§1 Foreningens formål er at samle medlemmerne til foredrag og selskabelige sammenkomster.
§2 Som medlemmer optages nuværende og tidligere studerende og medarbejdere ved følgende
institutter og centre under Aarhus Universitet.
-

Institut for Matematik.
Institut for Datalogi.
Institut for Fysik og Astronomi.
Interdisciplinært Nanoscience Center.

Ekstraordinært kan man søge bestyrelsen om optagelse som medlem i foreningen.
§3 Betaling af kontingent giver medlemskab af foreningen indtil førstkommende ordinære
generalforsamling.
§4 Bestyrelsen er selvsupplerende.
§5 stk. 1 Bestyrelsen ansætter en direktion med formålet at sikre kontinuitet. Direktionen
har det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter.
stk. 2 Direktionens nærmere ressortområde fastsættes af bestyrelsen, dog kan direktionen
aldrig indgå aftaler eller kontrakter uden bestyrelsens forudgående godkendelse.
stk. 3 Direktionen består af indtil 5 personer, hvoraf mindst halvdelen skal være i
foreningens bestyrelse.
stk. 4 Bestyrelsen kan frit ansætte og afskedige i direktionen; se dog stk. 3.
stk. 5 Der udbetales ikke honorar til direktionen, dog kan foreningen afholde
kursusudgifter og lignende.
§6 Foreningen afholder ordinær generalforsamling i efteråret inden uge 41 med en dagsorden
indeholdende mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
Sekretæren præsenterer den færdige protokol.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen bestående af formand, ceremonimester, næstformand, viceceremonimester,
inkassator, kasserer, sekretær og PR-ansvarlig præsenteres:
(a) Præsentation af formanden.
(b) Præsentation af ceremonimesteren.
(c) Præsentation af de seks øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Bestyrelsen udpeger et festudvalg.
8. Bestyrelsen præsenterer direktionen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Kontingentet for den kommende bestyrelsesperiode fastsættes.
11. Eventuelt.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før
generalforsamlingen.
Afstemninger og valg afgøres ved simpelt flertal.
§7 En generalforsamling skal indkaldes med mindst fjorten dages varsel. Indkaldelse sker per
email. Dagsorden skal angives ved indkaldelsen, og forslag til vedtægtsændringer
offentliggøres senest fem dage før generalforsamlingen.
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§8 Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det
kræves af en af følgende grupper:
- Et flertal i bestyrelsen.
- 50 af foreningens medlemmer.
- En femtedel af foreningens medlemmer, dog ikke færre end 20 medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at kravet er
fremsat.
§9 stk. 1 Ændringer i disse vedtægter kræver mindst 2/3 flertal på en generalforsamling.
stk. 2 Ved den ordinære generalforsamling har alle medlemsberettigede stemmeret.
stk. 3 Ved en ekstraordinær generalforsamling har alle medlemmer stemmeret.
§10 stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
stk. 2 De i stk. 1 nævnte må hver individuelt disponere over foreningens midler.
§11 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
§12 stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til aktiviteter til gavn
for de i §2 nævnte personer. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen
træffes af den opløsende generalforsamling.

