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§ 1 Hjemsted og navn 
Foreningen Dansk Fuchsia Selskab, der er hjemmehørende i 
formandens hjemkommune, er stiftet den 13.august 1977. 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen 
for dyrkning af Fuchsia. 

Foreningens formål søges fremmet ved: 

1. Udgivelse af et blad mindst 4 gange årligt 

2. Bibliotek med udlån af bøger og tidsskrifter 

3. Lysbilledsamling og videofilm til udlån 

§ 3 Medlemskab 

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. 

§ 4  Indmeldelse 

Indmeldelse skal ske skriftligt, evt. ved e-mail eller via 
hjemmesiden til foreningens kasserer. Indmeldelsen er 
personlig og bindende. Ved indmeldelse modtages et 
eksemplar af foreningens vedtægter. 

§ 5 Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske skriftligt eller evt. ved e-mail til 
kassereren med mindst en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. 

§ 6 Kontingent 

Kontingentet, der omfatter husstanden,  fastsættes på den 
ordinære generalforsamling.  

Kontingentet for det kommende foreningsår forfalder til 
betaling hvert år den 1. december. 

Betaling sker via BetalingsService  eller ved indbetalingskort, 
der udsendes til medlemmerne i november  måned. 

§ 7 Restance 

Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald slettes 
medlemmet af foreningens medlemsliste. 

Optagelse på ny kan ske mod betaling af kontingent. 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion 

Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens 
interesser, forelægges sagen skriftligt for bestyrelsen, der 
træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt 
skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen fremlægger sagen 
på først kommende generalforsamling, hvor afgørelsen om 
eksklusion træffes ved simpelt flertal 

§ 9 Stemmeret 

Alle foreningens medlemmer, der ikke er i 
kontingentrestance,  har ret til at deltage i drøftelser og 

beslutninger om foreningens anliggender, gennem deltagelse 
i foreningens generalforsamling. Et medlemskab har én 
stemme.  

Hvert medlem der deltager personligt i generalforsamlingen 
kan foruden sin egen stemme medbringe og stemme med 1 
fuldmagt. 

§ 10 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle 
anliggender. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der 
ikke må være medlem af bestyrelsen. Der tages referat af 
generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes 
og underskrives af dirigenten.    

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts 
eller april  måned. 

Indkaldelse sker ved annoncering i bladet Fuchsia senest 3 
uger før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af 
dagsorden og det reviderede regnskab. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være indsendt skriftligt til bestyrelsen  senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  

Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være bestyrelsen 
i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen med 
henblik på orientering af medlemmerne. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig 
uanset antallet af fremmødte. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal ved 
håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot 1 medlem 
forlanger det.  

Beslutninger om ændringer af vedtægter skal vedtages med 
mindst ¾ af de afgivne stemmer. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst 
omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det 
kommende år. 

5. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af formand i henhold til § 12 

8. Valg af kasserer i henhold til § 12 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold 
til § 12 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 15 

11. Eventuelt 
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§ 11 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, 
når et flertal af bestyrelsen ønsker det og SKAL indkaldes, 
når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske 
om det med særskilt begrundelse for afholdelsen. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 
5 uger efter begæringens modtagelse. 

Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære 
generalforsamlings afholdelse som for den ordinære 
generalforsamling. 

§ 12 Bestyrelse – valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer 
foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte 
nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter 
foreningen i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen består af 5 - 7 personer – en formand, en 
kasserer, en sekretær og op til 4 medlemmer og vælges for 2 
år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal der 
tilstræbes en ligelig repræsentation mellem Jylland, Fyn og 
Sjælland. Det tilstræbes, at en lokalklub kun er repræsenteret 
med et enkelt medlem. 

Formanden og op til 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige 
år, og kassereren og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg 
i ulige år. 

Der vælges hvert år 3 suppleanter til bestyrelsen.  

Kun personer, der er til stede på generalforsamlingen eller 
som skriftligt har givet tilsagn, kan vælges 

Hvis to kandidater opnår samme antal stemmer, afgøres 
valget ved lodtrækning. 

§ 13 Tegningsforhold og hæftelse 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens  
medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til 
stede. Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger. 

Foreningen  tegnes af formanden eller næstformanden i 
forening med et bestyrelsesmedlem.  

Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke 
foreningens medlemmer eller bestyrelsen  nogen personlig 
hæftelse. 

§ 14  Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal medio januar afgive driftsregnskab for det 
foregående år og status pr. 31. december til revision. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med 
revisors påtegning og underskrift. 

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer 
sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 

§ 15 Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 
en revisor og en revisorsuppleant. 

Revisor skal hvert år inden 1. februar gennemgå det samlede 
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.  

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og 
driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 
beholdninger. 

§ 16 Foreningens opløsning 

For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning 
kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. 

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutnings-
dygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlem-
mer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ 
af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås dette flertal på en ekstraordinær generalforsamling, 
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes 
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de 
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

Ved opløsning af foreningen overgår eventuelle midler til Det 
Danske Haveselskab eller til en anden forening, der opfylder 
Dansk Fuchsia Selskabs formålsparagraf. 

------------------------------------------------- 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling 
den 13. august 1977. 
Vedtægterne er desuden ændret således: 
 På generalforsamlingen den 11, august 1984 
 På generalforsamlingen den 13. august 1988 

På generalforsamlingen den 15. august 1992 
På generalforsamlingen den 13. august 1994 
På generalforsamlingen den 10. august 1996 
På generalforsamlingen den 22. februar 1997 
På generalforsamlingen den 14. marts 1998 
På generalforsamlingen den 10. marts 2001 
På generalforsamlingen den 13. marts 2004 

 På generalforsamlingen  den 11. marts 2006 
 
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 
2008 
 
 

 

 

 

 


