Vedtægter
For
Foreningen GRÆKENLANDS VENNER
---§ 1.
Foreningen er en partiuafhængig, demokratisk landsforening. Dens navn er
”Foreningen Grækenlands Venner”.
Foreningen har hjemsted i København.
§2.
Foreningens formål er:
at udvikle og styrke den venskabelige forbindelse mellem det danske folk og det
græske folk,
at medvirke til udbredelsen af alsidig oplysning om Grækenland og græske forhold,
at arbejde for udviklingen af forbindelsen mellem Danmark og Grækenland.
§ 3.
Som medlemmer kan optages enhver person, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til alle
medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt bilagt
foreningens årsregnskab.
stk. 3: Enhver generalforsamling vælger først og særskilt - uden for dagsordenen – en
dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten konstaterer, om
generalforsamlingen er lovlig, og leder forhandlingerne.
stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være omfattet af følgende
punkter:
1. Formandens beretning
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
3. Fastsættelse af kontingent
4. Valg af formand

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag
8. Eventuelt.
stk. 5: Forslag fra medlemmerne skal være skriftligt anmeldt til bestyrelsen senest én
uge før generalforsamlingen. ***Revideret 15. februar 2019
stk. 6: Emner, der ikke har været angivet på dagsordenen, kan kun forhandles, under
”Eventuelt”. Der kan herunder finde drøftelse sted af foreningens anliggender,
hvorimod der ikke kan foretages afstemninger med bindende virkning.
stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i de tilfælde, hvor det er fastsat i disse
vedtægter, og kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25
medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af
dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen ske senest 3 uger efter, at
begæringen er kommet frem til formanden.
stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel
ved direkte indkaldelse til alle medlemmer.
stk. 9: På generalforsamlingerne har hvert medlem én stemme. Afgivelse af stemme kan
kun ske ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt,
såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kræver det.
stk.10: Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes, for så vidt ikke andet fremgår af
nærværende vedtægter, med simpel majoritet.
stk.11 Ændringer af nærværende vedtægter, kræver, at mindst 60% af de fremmødte
stemmer for forslaget.
§ 5.
Det til enhver tid gældende kontingent fastsættes af generalforsamlingen for
et år ad gangen.
stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første gang efter nærværende
vedtægters ikrafttræden løber regnskabsåret dog fra datoen for vedtægternes
ikrafttræden til udgangen af kalenderåret 1977.
stk. 3: Regnskaberne revideres ved regnskabsårets afslutning af en af generalforsamlingen
valgte revisorer. * Revideret 8. februar 1985

stk. 4: Efter revisionen skal regnskaberne godkendes i bestyrelsen.
§ 6.
Foreningens bestyrelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer.
stk. 2: Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
stk. 3: Bliver formanden ude af stand til at bestride sit hverv eller ønsker formanden at afgå
inden en valgperiodes udløb, vælger bestyrelsen af sin midte en midlertidig formand.
stk. 4: De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for
2 år, således at to bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære
generalforsamling, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Er der
foreslået flere kandidater, skal skriftlig afstemning finde sted.
stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Næstformanden fungerer i formandens forfald. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
formanden eller næstformanden og to andre medlemmer er til stede.
stk. 6: Der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling to suppleanter til bestyrelsen.
Valget sker i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer, således at de to
kandidater, der – efter at de ledige bestyrelsesposter er er besat – har det derefter
højeste stemmetal, besætter suppleantposterne, det vil sige i forhold til deres
stemmetal henholdsvis som første og anden suppleant. Suppleanterne indtræder i
bestyrelsen, såfremt der i denne opstår ledighed inden for en valgperiode.
stk. 7: Der afholdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller to af bestyrelsens medlemmer
begærer dette.
stk. 8: Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige i
mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
stk. 9: Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formandens eller i
hans forfald næstformandens stemme er ved stemmelighed udslagsgivende.
stk. 10: Foreningen tegnes af den på ethvert tidspunkt siddede formand og kasserer
** Revideret 26. februar 2016
§ 7.
Bestyrelsen kan slette et medlem, hvor dette trods gentagne påkrav undlader at

udligne restance med kontingentet.
§ 8.
Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på en ordinær
generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Til vedtagelse kræves, at tre
fjerdele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2: Vedtages det at opløse foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af
foreningens midler til fremme af foreningens formål eller et dermed beslægtet
almennyttigt formål.

*****
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. januar 1977.
*****
* Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 1985
København, den 13. februar 1985.
*****
** Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2016
København, den 27. februar 2016.

*****
*** Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2019
København, den 16. februar 2019.

