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Vedtægter for foreningen 

 

”Holistisk Akademi” 
 

 

 

§ 1. NAVN OG FORMÅL 

 

Foreningens navn er ”Holistisk Akademi”. 

 

Foreningens formål er: ”At være til tjeneste for menneskeheden og således medvirke til at  

genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos igennem formidling, herunder fore-

drag, undervisning, praktiske aktiviteter og forskning, der fremmer en holistisk indsigt og erkendel-

se af menneskers evne til at virke skabende og helbredende i alle forhold.” 

 

 

§ 2. HJEMSTED 

 

Foreningen har hjemsted på formandens adresse. 

 

 

§ 3. MEDLEMSKAB 

 

Som medlem kan optages alle som har interesse i foreningens formål. 

Ethvert medlemskab har én stemme i foreningssammenhænge. 

 

 

§ 4. KONTINGENT 

 

Foreningen kan opkræve et årligt kontingent hos medlemmerne og størrelsen af dette fastsættes af 

generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.  

 

Kontingent opkræves hvert år i maj måned eller på andet tidspunkt, som er fastsat af bestyrelsen. 

 

 

§ 5. UDMELDELSE 

 

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningens adresse. Udmeldelse har 

virkning fra det løbende kontingentårs udgang. 

 

 

§ 6. GENERALFORSAMLING 

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling 

hvert år inden udgangen af marts måned. 

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer samt ved 

annoncering på foreningens hjemmeside med mindst to ugers varsel. 
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Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovligt indvarslet. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne driftsår 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af udkast til aktivitetsplan for kommende driftsår til orientering 

5. Fastsættelse af kontingent for følgende driftsår 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Forslag fra medlemmerne skal tilstiles bestyrelsen på foreningens adresse senest 30 dage før gene-

ralforsamlingen. Forslagene offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

 

Ethvert medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved fuldmagt. Dog kan ethvert med-

lem kun repræsentere én fuldmagt.  

 

Alle afgørelser afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af enstemmighed er formandens stem-

me udslagsgivende. 

 

Medlemmer, som er i restance med betaling af forfaldent kontingent, har ikke stemmeret. 

 

 

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når et flertal i bestyrelsen finder det nød-

vendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vis og med samme varsel som ordinær gene-

ralforsamling. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden. 

 

 

§ 8. BESTYRELSEN 

 

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen. 

 

Valgperioden er 2 år. Der vælges 2-3 medlemmer hvert år. 

Der kan foretages genvalg til samtlige bestyrelsesposter. 

 

Bestyrelsen vælger ud fra sin midte en formand og en næstformand. 

 

Bestyrelsen har til opgave at forestå den daglige ledelse af foreningen.  
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Formanden for bestyrelsen foranlediger indkaldelse til møde, så ofte dette er påkrævet. 

 

I bestyrelsesarbejdet har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. I tilfælde af stemmelighed er forman-

dens stemme afgørende. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. 

 

 

§ 9. HÆFTELSE 

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens til enhver tid værende formue. Formuen kan 

ikke gøres til genstand for retsforfølgning for foreningen uvedkommende gældsforpligtelser. 

 

Intet medlem, bidragsyder eller andre har i denne egenskab andel i eller krav på foreningens for-

mue. 

 

 

§ 10. TEGNINGSREGEL 

 

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf 1 medlem skal være formand 

eller næstformand. 

 

Den samlede bestyrelse i forening kan meddele prokura. 

 

 

§ 11. REGNSKAB 

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det 

foregående regnskabsår til forelæggelse for generalforsamlingen. 

 

Årsregnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Alter-

nativt kan årsregnskabet lægges på foreningens hjemmeside, og i indkaldelsen henvises til hjemme-

siden. 

 

Forinden årsregnskabet forelægges generalforsamlingen, skal det være forsynet med bestyrelses-

medlemmernes underskrifter og revisors påtegning. 

 

 

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER SAMT OPLØSNING AF FORENINGEN 

 

Vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af foreningen kan udelukkende ske på en general-

forsamling. 

 

Til ændring af vedtægterne eller til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvde-

len af foreningens medlemmer er repræsenteret (eventuelt ved fuldmagt) og at mindst 2/3 af de re-

præsenterede stemmer for vedtagelse. 

 



Side 4 

27-04-2018 

Såfremt under halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, hvor endelig beslutning kan tages, uanset antallet af repræsenterede, hvis mindst 

2/3 af de repræsenterede stemmer for vedtagelse. 

 

I tilfælde af foreningens opløsning, anvendes foreningens eventuelle midler til formål som er omfat-

tet at foreningens formålsparagraf (§ 1). Nærmere beslutning herom træffes af generalforsamlingen. 

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Skanderborg den 1. maj 2018.  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Dirigent 

 

 

 

 

 

   

   

Stiftere:   

   

   

______________________ ______________________ ______________________ 

Karsten Munk-Petersen Iben Munk-Petersen Helle Kofoed 

   

   

______________________ ______________________ ______________________ 

Pia Buchardt Brian Christensen Uffe Madsen 


