Vedtægter for Kaj Munk Selskabet
§1
Selskabets navn er Kaj Munk Selskabet, og hjemstedet er Vedersø.
§2
Selskabet har til formål at være samlingssted for Munk-interesserede samt at fremme forståelsen af
og kendskabet til digterpræsten Kaj Munk og hans forfatterskab.
§3
Selskabets midler tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne og frivillige bidrag.
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Som medlem kan optages
enhver, personer og virksomheder, der betaler det fastsatte kontingent.
§4
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor.
§5
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges formanden og
de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer af og blandt Selskabets medlemmer. Desuden vælges to
suppleanter. Formanden vælges for l år ad gangen, og hvert andet år afgår efter tur 2 af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Valgene foregår skriftligt.
§6
Posterne som næstformand, sekretær og kasserer fordeler bestyrelsen mellem sig, ligesom den fastsætter
sin egen forretningsorden. Til fremme af Selskabets formål kan bestyrelsen blandt Selskabets medlemmer
nedsætte udvalg. Kommissoriet for disse udvalgs arbejde fastsættes af bestyrelsen, der altid skal være
repræsenteret med mindst ét medlem i sådanne udvalg.
§7
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg til telefon, internet, kontorhold
samt transport i forbindelse med Selskabets aktiviteter.
§8
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller hvis det begæres af
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Mødet indkaldes med 8 dages varsel. Mindst 3 af bestyrelsens
medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden skal være til stede, for at man kan træffe en
gyldig beslutning. Møderne ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden. Beslutning tages ved
simpel stemmeflerhed. Alle vedtagelser og afgørelser nedfældes af sekretæren i et referat, der både
arkiveres og sendes i kopi til hvert bestyrelsesmedlem. Referatet betragtes som godkendt, hvis der
ikke inden næste bestyrelsesmøde er fremsendt indsigelser.
§9
For Selskabets forpligtelser hæfter kun dets tilstedeværende formue.
§ 10
Selskabet tegnes af formanden.

§ 11
Den ordinære generalforsamling, som er Selskabets øverste myndighed, afholdes hvert år så
vidt muligt den 13.1. (dog senest den 1.2.). Mindst en måned før indvarsles medlemmerne
skriftligt med angivelse af dagsorden. Forslag om sager, der af medlemmerne ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal senest 14 dage før generalforsamlingen være formanden i hænde.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
b. Formanden aflægger beretning om Selskabets virke i det forløbne år
c. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
d. Valg af formand
e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
f. Valg af revisor og revisorsuppleant
g. Fastlæggelse af kontingent
h. Behandling af indkomne forslag
i. Eventuelt
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af formanden med 14 dages varsel, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter
skriftligt krav om det til formanden og vedlægger en beskrivelse af sagen/sagerne, der ønskes
behandlet. Senest en måned efter at formanden har modtaget begæringen, indkaldes til den
ekstraordinære generalforsamling.
§ 13
Alle sager, der behandles på generalforsamlingen, undtagen de i § 14 og § 15 nævnte, afgøres
ved simpel stemmeflerhed.
§ 14
For at vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller af Selskabets opløsning er gyldig, kræves, at
vedtagelsen finder sted på en ordinær generalforsamling, at mindst 3/4 af medlemmerne er til
stede, og at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtages forslaget uden tilstedeværelse
af 3/4 af medlemmerne, indkaldes derefter til en ny generalforsamling, som tidligst må finde
sted 14 dage efter den ordinære. På denne ekstraordinære generalforsamling kan beslutningen
træffes med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede.
§ 15
Ved Selskabets opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvem Selskabets eventuelle formue
skal tilfalde.

***

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Vedersø den 15.1.2005.
Per Mikkelsen, dirigent.

