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VEDTÆGT FOR FORENINGEN ”HALSNÆS FILOSOFERER……” 
 

§  1  Navn og hjemsted 
Stk. 01: Foreningens navn er ”Halsnæs filosoferer…” 

Stk. 02: Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune. 

§  2  Formål 
Stk. 01: Halsnæs filosoferer… er grundlagt på baggrund af erfaringer med, at den filosofisk udforskende 

samtale kan bringe større afklaring, betydning og glæde i livet. Det er derfor foreningens hensigt at 

fortsætte og udbygge den filosofiske samtale i alle de former, som medlemmerne måtte finde værdifulde. 

Det er samtidig foreningens intention at bringe filosofien ”tilbage til torvet”; at gøre samtaler om filosofiske 

spørgsmål til en større del af hverdagen i Halsnæs. 

Stk. 02:Foreningen har to formål: 

• at give medlemmerne rum og inspiration til sammen og hver for sig at filosofere over væsentlige 
spørgsmål i livet. 

• at arrangere filosofiske begivenheder, forløb og samtaler for og sammen med borgere i Halsnæs. 

Stk. 03: Halsnæs filosoferer… arbejder på grundlag af følgende spilleregler: 
1. Vi skal tale nysgerrigt sammen om noget væsentligt 
2. Vi spørger og lytter for at blive klogere 
3. Vi skal ikke blive enige 
4. Vi skal ikke beslutte noget 
5. Vi har ikke travlt 

§  3  Medlemskreds 
Stk. 01: Som medlemmer optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. 

Stk. 02: Foreningen henvender sig til alle, som interesserer sig for anvendelse af filosofi i hverdagen. 

Stk. 03: Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, eller ved henvendelse til foreningens kasserer. 

Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

Stk. 04: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med virkning fra udgangen af 

et kvartal. 

Stk. 05: Alle medlemmer har pligt til at underrette kassereren, såfremt de skifter navn, adresse, 

telefonnummer eller mailadresse (jf. § 06, stk. 06). 

§  4  Generalforsamlingen 
Stk. 01: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 02: Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst tre 

ugers varsel ved mail til medlemmerne/ annoncering i Halsnæs Avis med angivelse af dagsorden. 

Stk. 03: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen 

forinden har betalt forfaldent kontingent.  

Stk. 04: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1) Valg af stemmetællere 

2) Valg af dirigent 
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3) Bestyrelsens beretning 

4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 

5) Behandling af indkomne forslag 

6) Godkendelse af kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent 

7) Valg af bestyrelse 

8) Valg af suppleanter 

9) Valg af revisor og en revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

Stk. 05: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal dog være bestyrelsen i 

hænde senest 1. februar i det år, generalforsamlingen afholdes.  

Stk. 06: Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem 

af bestyrelsen. 

Stk. 07: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis det begæres af blot èn mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er 

foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved valg mellem flere 

personer til et hverv, har hvert medlem én stemme at fordele mellem de opstillede. 

§  5  Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 01: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 

afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I 

sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at 

anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 02: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 

§  6  Foreningens daglige ledelse 
Stk. 01: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 

medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og afgår med 3 medlemmer det ene år og 2 

medlemmer det følgende år. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 02: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med denne vedtægt og generalforsamlingens 

beslutninger. 

Stk. 03: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen 

konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt andre tillidsposter, hvis der er 

behov herfor. 

Stk. 04: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper 

til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver. 

Stk. 05: Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til bestyrelsesmøder, når det skønnes 

nødvendigt. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder møderne. Indkaldelse sker skriftligt 

med angivelse af dagsorden, og der indkaldes så vidt muligt med min. 8 dages varsel. 

Hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden, skal der indkaldes 

til bestyrelsesmøde. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til 

formandens kendskab. Indkaldelse sker så vidt muligt med min. 8 dages varsel. 

Stk. 06: Bestyrelsen er pligtig til at sørge for, at foreningens medlemmer i hht. Persondataforordningen 

giver tilladelse til, at bestyrelsen fører og opbevarer en medlemsliste, hvoraf hvert enkelt medlems navn, 

adresse, telefonnummer og mailadresse fremgår. 
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§  7  Økonomi og regnskab 
Stk. 01: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 02: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk. 03: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

§  8  Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 01: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller af kassereren. Ved optagelse af lån 

tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 02: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 

påhviler foreningen. 

§  9  Vedtægtsændringer 
Stk. 01: Nærværende vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 02: Vedtagne vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages 

på. 

§ 10  Opløsning 
Stk. 01: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling. 

Stk. 02: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 02 

fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen 

træffes af den opløsende generalforsamling. 

§ 11  Datering 
Stk. 01: Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 10. januar 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Dirigent 

 

 

 

 

På side 4 er tilføjet underskiftblad, hvor generalforsamlingens dirigent har godkendt og underskrevet 

vedtægten: 
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