DANSK FORENING FOR SELSKABSRET

VEDTBGTER
FOR
DANSK FOmNING FOR SELSKABSRET

NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1:
Foreningens navn er "Dansk Forening for Selskabsret".
Stk. 2:
Foreningens hjemsted er Wbenhavn.

Foreningens formål er
at

udbrede interessen for og kendskabet til selskabsretten som juridisk disciplin,

at

virke for fremme af udviklingen af selskabsretten, og

at

age det internationale samarbejde mellem jurister og andre, der beskzftiger sig
med og interesserer sig for selskabsret.

SEKRETER: Advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen
Bech-Bmun & Troile, Advokatfirma
Nr. Fanmagsgade 3 1364 Kebenhavn K.
Telefon: 33 12 12 33 Telefax 33 15 25 55 Girokonto: 9 64 67 01
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MEDLEMMER

Stk. 1:
Som personligt medlem kan optages enhver, der besk~ftigersig med og interesserer sig for
selskabsret.
Stk. 2:
Ud over personlige medlemmer kan foreningen optage offentlige og private juridiske personer, der besk~ftigersig med og interesserer sig for selskabsret.
Stk.3:
Medlemmerne betaler et kontingent, der fasts~ttesaf generalforsamlingen, idet der for
medlemmer omfattet af stk. 2 kan fasts~tteset forbjet kontingent. Sådanne medlemmer
kan deltage med indtil 3 personer i foreningens generalforsamlinger og medlemswder.

GENERALFORSAMLING
§ 4.

Stk. 1:
Foreningens merste myndighed er generalforsamlingen.

Stk.2:
Ordinzr generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Stk.3:
Indkaldelse til generalforsamlingen sker på bestyrelsens foranledning ved skriftlig meddelelse herom til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden samt en kort redegmelse for de forslag, der skal behandles. Forslag, der ~ n s k e s
behandlet på den ordinzre generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden den 15.
marts samme år.
Stk. 4:
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
Valg af dirigent
Forelzggelse af bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Behandling af forslag
Fastszttelse af kontingent
Valgaf medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

SEKRETER: Advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen
Bech-Brum & Trolle, Advokatfirma
Nr. Farimagsgade 3 1 364 Kebenhavn K.
Telefon: 33 12 12 33 Telefax 33 15 25 55 Girokonto: 9 64 67 01
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Stk. 5:
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgar alle spargsmål vedrurende generalforsamlingens ledelse og afstemning.
Stk. 6:
På generalforsamlingen har alle personlige medlemmer en stemme, medens medlemmer
omfattet af fj 3, stk. 2, har to stemmer. Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt, og
medlemmer omfattet af fj 3, stk. 2, skal lade sig reprzsentere af personer med fast tilknytning til medlemmet.
Stk. 7:
Alle beslutninger trzffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i nzervzrende vedtzgter. Bndring af foreningens vedtægter krzever, at mindst 213 af de på en generalforsamling madte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 8:
Ekstraordinzr generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, og indkaldelse
hertil skal finde sted, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom
med angivelse af de forslag, der anskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinzr generalforsamling skal ske inden 6 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 3 ugers
skriftligt varsel herom til medlemmerne.
BESTYRELSE

Stk. l:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 4-8 medlemmer, som v ~ l g e af
s generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vzlges for et år ad gangen, idet genvalg dog kan finde sted. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltrzder og afgående bestyrelsesmedlemmer
fratrzeder umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 2:
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer foreningens formand og en eller flere n~stformznd på det fmste bestyrelsesm0de, som farlger efter en ordinzr generalforsamling.
Stk. 3:
Bestyrelsen kan i fomudent omfang antage fremmed medhjzlp.
Stk. 4:
Bestyrelsen kan træffe beslutning om foreningens tilknytning til internationale organisationer inden for selskabsretten.
Stk. 5:
Bestyrelsen har adgang til at indbyde gzster til foreningens mder.
SEKRETÆR: Advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen
Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma
Nr. Farimagsgade 3 1364 IOabenhavn K.
Telefon: 33 12 12 33 Telefax 33 15 25 55 Girokonto: 9 64 67 01
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Bestyrelsen v ~ l g e en
r sekret~rfor foreningen. Sekretzren varetager samtlige sekretariatsfunktioner for foreningen og modtager herfor et vederlag, der fastszettes af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af formanden eller af to medlemmer af bestyrelsen.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Foreningen oplarses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 213 af
samtlige medlemmer af foreningen stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men der
blandt de mardte er flertal for oplarsning, indkaldes inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor oplarsning kan besluttes af et flertal af de mmdte medlemmer.
Beslutningen om oplosning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens
eventuelle formue til formål, som i videst muligt omfang tilgodeser de i 8 2 anfarte.
Vedtaget på den

ære generalforsamling den 23. juni 1999.

Jacob ~ j o r t s b l
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