Vedtægte r fo r astrologifo re n i nge n E kl i pti ka :

t.

Foreningens navn er Ekliptika

2.

Foreningen er åben for alle astrologiinteresserede og har til formål at fremme udbredelsen
af og interessen for astrologi. Dette søges gennemført gennem foredrag, undervisning og
samvær.

3.

Alle astrologiinteresserede kan optages som medlemmer, såvel amatører som
professionelle astrologer.

4. Kontingent betales årligt. Pensionister og studerende

ved !.C. Instituttet betalernedsat pris.

Ægtefæller/partnere kan betale samlet med reduktion. Medlemmer får tilsendt nyhedsmail
og foreningens vedtægter ved tilmeldelse til maillisten. Medlemmer kan låne bøger, lyd- og
billedoptagelser. Som bruger af biblioteket betales et engangsbeløb på 200 kr. til
vedligeholdelse bibliotek og registrering for lånene. Beløbet tilbagebetales ikke. Tidligere
!ånere bliver ikke berørt af denne ændring og kan henholde sig

tiltidl. vedtægter på

området.

5.

Ved restance på mere end 3 måneder slettes man af medlemslisten. Forud sender

foreningen rykker. Ved forsat manglende betaling ophæves medlemskabet og lån fra
bibliotek fremsendes/afleveres til foreningen. Såfremt lån fra bibliotek ikke returneres på
forlangende opkræves udgifterne for genanskaffelse dækket af medlemmet.

6.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle restancefri medlemmer
har adgang og stemmeret. Der kan stemmes via skriftlig fuldmagt, max. 1 fuldmagt pr.

stedfortræder dog undtagen ved forslag om foreningens ophævelse.

7.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årli$, senest 1. april. lndkaldelse til
generalforsamling sendes via mailtil medlemmerne senest en måned inden afholdelsen.

8.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4.

Bestyrelsens beretning

5. Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år og årsbudget for det kommende til
gen eralforsamlingens god kendelse.

6. Fastsættelse af det kommende års kontingent
L

7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt.

9. Generalforsamlingen

vælger højest 5 medlemmer og gerne 2 suppl. til bestyrelsen.

Formand vælges for 2 år på ulige årsta!. Kasserer vælges på 2 år på lige årstal. Den
resterende bestyrelse vælges for 2 år, halvdelen på lige og halvdelen på ulige årstal.
Suppleanter vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal mailes til foreningens mailadr.:
atroloeiforenineeneklipitika @smai l.com ) senest 14 dage før en genera lforsaml ing.
11. Generalforsamlingen træffer beslutninger med alm. stemmeflerhed og vedtægtsændringer,
hvis 43 af de fremmØdte stemmer for.

12. Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 1B af medlemmerne

til ektra ordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel og
senest 14 dage efter begæring er modtaget af bestyrelsen. Dagsordenspunkter mailes til
Ønsker det. lndkaldelse

medlemmerne.
L3. Foreningens eventuelle opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvis

fremmØdte stemmer for. lnventar og bohave skal som først prioritet gives til l.C.
lnstituttet, Ringstedgade 6, kld. 2100 Kbh. Ø. Hvis l.C .lnstituttet ikke har interesse i
inventar og bohave el. dele deraf skal disse sælges og evt. overskud gives tilvelgørende
formå1, som bestemmes på denne sidste generalforsamling.
2{3 af de

14. Foreningens regnskabsår går fra L. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres

af reviso[ der vælges af generalforsamlingen. Revisor skal undersøge, om
forretningsgangen er betryggede og have adgang til at efterse alt regnskabsmateriale.

I

forbindelse med revision af årsregnskabet skal revisor angive, om forretningsgangen er
betryggende.
15. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
16. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens
anliggender, herunder indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af nyhedsmail, betaling
af fælles udgifter, og renholdelse af lokaler i det omfang, det anses for påkrævet.

L7. Bestyrelsen har ansvaret for; at der føres et forsvarligt regnskab over de afholdte udgifter og
de ind komne indtægte6 herunder med lemskontingenterne.
18. Foreningens tegnes af formand og kasserer.

De revidere vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. O2.04.2OL6.

Underskrift formand:

Underskrift dirigent:

Lillian B. Jensen

Randy Hegested
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