
 
 
 
 
Foreningsvedtægter for Betal med Djurs. 
 

1) Navn og hjemsted: Foreningens navn er Betal med Djurs. Hjemstedet er Djursland, adressen 
er på den til enhver tid siddende formand. 
2) Formålet med foreningen: At indføre et lokalt betalingsmiddel til gavn for alle på 
Djursland. Formålet er at give borgere og virksomheder et værktøj til selvhjælp, så området kan 
blomstre op økonomisk, socialt og bæredygtigt. 
3) Kontingent: Medlemmerne betaler kontingent, der indkræves én gang om året. Beløbets 
størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  
4) Bestyrelse: Bestyrelsen vælges blandt de kontingentbetalende medlemmer på 
generalforsamlingen. Den består af fem medlemmer, 3 vælges på lige år, 2 på ulige år. De 
vælges for to år ad gangen og kan genvælges på generalforsamlingen. Desuden vælges 
suppleanter og revisor, for ét år ad gangen. Bestyrelsen har ansvar for at indkalde til møder og 
generalforsamling. 
5) Organisatorisk opbygning: Foreningen er bygget op med en formand, en næstformand, en 
kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (Mindst 5 medlemmer). Desuden en revisor og to 
suppleanter. Man sidder for 2 år ad gangen, genvalg kan ske. Suppleanter træder ind, hvis et 
bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for en valgperiode, og sidder resten af 
valgperioden ud. 
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, i 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt. Der indkaldes med mindst 7 dages 
varsel. 
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis der er en særlig anledning til det. Men 
medlemmet har ret til at fremføre sin sag ved førstkommende generalforsamling. 
6) Tegningsret for foreningen. 
Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
7) Generalforsamlingen er én gang om året. Det er foreningens øverste myndighed. Den 
indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. 
Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 
senest en uge før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har 
kontingentbetalende medlemmer. Dagsorden til en sådan indeholder mindst: a) Valg af dirigent 
b) Bestyrelsens beretning c) Kassererens beretning d) Indkomne forslag e) Valg til bestyrelse og 
suppleanter f) Valg af revisor og suppleant g) Eventuelt. 
8) Stemmeret og afstemning til generalforsamlingen: De fremmødte medlemmer har 
stemmeret. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret. 
Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtaget dog hvis det gælder 
vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 
majoritet af de fremmødte medlemmer. 
Opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun ske på en særligt indkaldt 
generalforsamling. 
Afstemning sker ved håndsoprækning. Men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal 
afstemningen ske skriftligt. 



9) Ekstraordinær generalforsamling: Et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne kan 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En sådan begæring skal fremsættes skriftligt til 
bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 14 dage efter kravet er fremkommet og 
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
10) Regnskabsår og revision: Følger kalenderåret. Revisoren og suppleant er valgt på den 
ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til 
godkendelse på den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på en konto 
i Folkesparrekassen, Århus. 
11) Opløsning af foreningen: 2/3 af medlemmerne kan vælge at opløse foreningen på en 
ekstraordinær generalforsamling. Mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer 
skal stemme for forslaget. 
Hvis der ikke er repræsenteret tilstrækkelig antal medlemmer, skal der indkaldes til en ny 
generalforsamling, som kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de 
fremmødtes antal. 
Eventuelle aktiver overgår til en lignende forening. 

 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. april 2016.  

 
 
Formand:  Doris Elisabeth Fischer_____________________ 
 
 
Næstformand:  Rie Pedersen______________________________ 
 
 
Kasserer:  Axel Haufe_______________________________ 
 
 
Bestyrelsesmedlem: Jens Thordal_____________________________ 
 
 
Bestyrelsesmedlem: Finn Friesleben___________________________ 

 


