VEDTÆGTER
FOR
DANSK-JAPANSK VENSKABSFORENING
Endelig udgave, vedtaget på den ordinære generalforsamling
2005-02-12

Kapitel 1 - Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er Dansk-Japansk Venskabsforening. I det daglige forkortet til DJVF.
stk. 2 Foreningen præsenterer sig i juridiske sammenhænge som Dansk-Japansk Venskabsforening.
stk. 3 Den danske udgave af foreningens vedtægter og evt. beslutningsreferater skal altid lægges til
grund ved afgørelse af evt. tvistigheder.
stk. 4 Ved evt. retslige tvister benyttes den til enhver tid gældende dansk ret. Værnetinget er dansk
og retssproget er dansk.
stk. 3 Foreningens japanske navn er デンマーク・日本友好協会.
stk. 4 Foreningens engelske navn er Danish-Japanese Friendship Association.
stk. 5 Foreningen er hjemmehørende i Århus, Danmark.
§2
Foreningens postadresse vedtages af Bestyrelsen, således at modtagelse og effektiv
behandling af indgående post tilgodeses bedst muligt.
Kapitel 2 - Foreningens formål
§3
DJVF har til formål
-- at udvikle venskab og forståelse mellem japanere og danskere,
-- at udvide kendskabet til japanske forhold og
-- at stille rammer til rådighed, hvor medlemmerne kan mødes.
Kapitel 3 - Foreningens drift
§4
Foreningens drift finansieres pimært via kontingenterne fra medlemmerne samt fra ikkemedlemmers entrébetaling til de enkelte foreningsmøder.
stk. 2 Eventuelt overskud tilfalder DJVF til anvendelse inden for formålsområdet.
§5
Foreningen kan modtage gaver, herunder penge, og indgå sponsorater til foreningens drift,
herunder til hel eller delvis dækning af medlemmernes kontingenter.
stk. 2 Bestyrelsen fastsætter rammerne og modydelserne for modtagelse af evt. midler modtaget jf.
§ 5 stk 1.
stk. 3 Bestyrelsen skal i forbindelse med § 5 stk. 1 og stk. 2 sikre, at medlemmernes privatliv
respekteres.
Kapitel 4 - Medlemmer
§6
Enkeltpersoner over 15 år kan optages som medlemmer.
stk. 2 Familier kan optages som medlemmer ved en myndig repræsentant for familien.
stk. 3 I stk. 2 defineres familie som forældre, ægtefælle, værge og børn i ét led, så længe børnene er
hjemmeboende.
§7
Bestyrelsen kan dispensere fra § 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 3.
§8
Et medlem betragtes som udmeldt hvis pågældende medlem ikke har betalt sit kontingent
senest én måned (30 dage) efter, at der er rykket for det.
§9
Såfremt der er særlige grunde, der taler derfor, kan bestyrelsen nægte at optage en person
som medlem i foreningen.
§ 10
Indmeldelse sker skriftligt ved udfyldelse af indmeldelsesblanket eller ved indbetaling af
kontingent til foreningens bankkonti, med behørig angivelse af indbetalerens identitet samt
angivelse af, at der er tale om kontingentindbetaling.
stk. 2 Penge, der indbetales på foreningens bankkonti uden §10, stk.1 er fulgt, vil blive betragtet
som en pengegave til foreningen.
§ 11
Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens møder på særlige vilkår.
stk. 2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for ikke-medlemmers deltagelse i de enkelte

foreningsmøder. Bestyrelsen kan herunder beslutte at udelukke ikke-medlemmer fra enkelte
møder.
Kapitel 5 - Kontingenter og entré
§ 12
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen (eller på en ekstra-ordinær
generalforsamling) for ét år af gangen efter indstilling fra bestyrelsen.
stk. 2 Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
stk. 3 Kontingentrestancer medfører udmeldelser, medmindre bestyrelsen finder grund til at
dispensere herfra.
§ 13
Der kan – udover kontingent – opkræves entré af de enkelte fremmødte medlemmer til
dækning af udgifter i forbindelse med det enkelte møde og den generelle afvikling af
foreningens aktiviteter.
stk. 2 Ikke-medlemmer betaler en særskilt entré for hvert enkelt møde de deltager i.
stk. 3 Entréen for det enkelte møde skal ikke nødvendigvis være ens for medlemmer og ikkemedlemmer. Medlemmer kan aldrig betale mere end ikke-medlemmer i entré.
stk. 4 Bestyrelsen fastsætter entréen for det enkelte møde for hhv. medlemmer og ikke-medlemmer.
stk. 5 Bestyrelsen tilstræber at størrelsen på entréen for det enkelte møde er annonceret for
medlemmerne på forhånd. Entréen skal betales senest ved fremmødet.
stk. 6 Bestyrelsen kan bestemme, at der til visse møder skal betales entré forud.
stk. 7 Forudbetalt entré for et møde kan ikke forventes refunderet, uanset om medlemmet er
forhindret i at møde op eller at mødet uanset årsag ikke bliver til noget.
Kapitel 6 - Foreningens ledelse
§14
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
§15
Den daglige ledelse foretages af bestyrelsen.
Kapitel 7 - Generalforsamling
§16
Ordinær generalforsamling afholdes i Århus kommune hvert år inden udgangen af april.
§17
Indkaldelsen skal ske skriftligt, ved opslag, ved angivelse i foreningens medlemsblad eller
ved email, såfremt medlemmet har opgivet en sådanne.
stk. 2 Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
stk. 3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.
§18
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være skriftlige og skal være bestyrelsen
i hænde senest 15. januar i det år, hvor generalforsamlingen finder sted.
§19
På generalforsamlingen vælges en dirigent, der ikke samtidig må varetage andre valgte
hverv i foreningen.
§20
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er kun de i §§6-10 nævnte medlemmer.
stk. 2 Ikke-medlemmer kan med dirigentens tilladelse deltage som observatører i
generalforsamlingen, men har hverken stemme- eller taleret.
stk. 3 Bestyrelsen kan invitere andre deltagere, såfremt det skønnes relevant.
§21
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver
andet.
stk. 2 Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve et forslag sat til hemmelig afstemning.
stk. 3 Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemmer; der kan således ikke benyttes stemmefuldmagter.
stk. 4 I forbindelse med stemmeafgivelse har familiemedlemsskab to (2) stemmer med maksimalt én
(1) stemme per fremmødt medlem. Enkeltpersonmedlemsskab har én (1) stemme.
§22
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af stemmelighed stemmes
igen, hvor der alene stemmes om de pladser, hvor der har været stemmelighed.
§23
Ekstraordinær Generalforsamling afholdes når halvdelen af bestyrelsen kræver det eller når
mindst 30% af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. §20, skriftligt fremsætter
begæring til bestyrelsen herom med angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.
stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden fire uger efter begæringens modtagelse
og indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som med indkaldelsen til
ordinær generalforsamling.
§24
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal.

§25

Der skrives et beslutningsreferat over generalforsamlingen.

Kapitel 8 - Dagsorden for generalforsamling
§26
Dagsorden for en generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af referent.
3: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4: Godkendelse af det reviderede regnskab.
5: Fastsættelse af medlemskontingenter, der træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen og
løber indtil næste generalforsamling.
6: Forslag fra bestyrelsen.
7: Forslag fra medlemmer.
8: Valg af betyrelsesmedlemmer.
9: Valg af revisor.
10: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11: Eventuelt.
Kapitel 9 - Samarbejde, foreninger
§27
Bestyrelsen beslutter, hvilke foreninger og andre organisationer, der evt. skal samarbejdes
med og orienterer herom senest på generalforsamlingen.
Kapitel 10- Bestyrelsens sammensætning
§28
Bestyrelsen består af følgende poster:
-- Formand
-- Næstformand
-- Kasserer
-- Sekretær
-- Menigt medlem
stk. 2 Bestyrelsen er selv-konstituerende, hvilket foregår snarest efter generalforsamlingen.
§29
Der er endvidere to suppleanter, der indgår i bestyrelsen efter behov.
stk. 2 Er der forfald i bestyrelsen, om-konstitueres bestyrelsen.
§30
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.
§31
Valgbar til bestyrelsen, som suppleanter og som revisor er alle på generalforsamlingen
stemmeberettigede medlemmer, der er myndige.
stk. 2 Umyndiggøres én af de i §31, stk. 1 nævnte personer, udtræder vedkommende omgående fra
sin funktion.
Kapitel 11- Bestyrelsens virke
§32
Bestyrelsen konstituerer sig som beskrevet i §28 og fastsætter selv sin forretningsorden.
§33
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
§34
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme udslagsgivende.
§35
Der laves beslutningsreferat for hvert bestyrelsesmøde.
§36
Kasseren, næstformanden og sekretæren har pligt til at overse formandens virke.
§37
Formanden og næstformanden har pligt til at overse kasserens virke.
stk. 2 Formand og næstformand har pligt til at tilse, at kasseren fører kassebog.
§38
For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens
formue.
Kapitel 12- Bestyrelsens opgaver
§39
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning
beslutninger i foreningsanliggender.
§40
De afgåede bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at hjælpe med til at sikre en fornuftig
arbejdsovergang fra den afgående bestyrelse til den tiltrædende bestyrelse.
§41
Bestyrelsen indkalder jævnfør vedtægterne til generalforsamling.
§42
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der har handlet i strid med foreningens interesser,
dog ikke et bestyrelsesmedlem, da disse kun kan ekskluderes ved en generalforsamling.

Kapitel 13- Regnskab
§43
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§44
Regnskabet udarbejdes inden ordinær generalforsamling og det reviderede regnskab
fremlægges på denne.
stk. 2 Det reviderede regnskab underskrives af kasseren og revisoren.
stk. 3 Kasserer og revisor laver hver en skriftlig bemærkning vedr. det reviderede regnskab.
Kapitel 14- Revision
§45
Der vælges på generalforsamlingen en revisor.
§46
Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.
§47
Revisoren skal revidere det af kasseren udarbejdede regnskab.
§48
Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest tre dage før den
generalforsamling, hvor det skal fremlægges.
Kapitel 15- Vedtægtsændringer
§49
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om foreningens opløsning
kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Kapitel 16- Opløsning af foreningen
§50
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal
bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde, herunder afvikling af foreningens formue og
forhold.

