Miljø- & jordstråleforeningen Danmark
Vedtægter for Miljø- & jordstråleforeningen Danmark
§ 1. Navnet er: Miljø- og Jordstråleforeningen
Danmark
1.1 Hjemsted: Grænsevej 49, 2650 Hvidovre
Giro: 2 99 30 07
Telf: 36 78 90 07,
§2.FORMÅL.
2.1 Er at fremme kendskabet til jordstråling og anden
farlig stråling.
2.2 At afholde møder, foredrag, kurser, oplysning om
foreningens arbejde, samt oprettelse af amts- og
lokalforeninger.

§3 HOVEDBESTYRELSEN
3.1 Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse. der
består af 5 medlemmer der fortrinsvis har bopæl i
HT-området.
3.2 Bestyrelsen består af: formand. kasserer. sekretær.
to bestyrelsesmedlemmer. to
beatyrelsessuppeleanter. en revisor samt en
revisorsuppeleant.
3.3 Formand og sekretær er på valg i alle lige årstal.
øvrige bestyrelsesmedlemmer i alle ulige årstal.
Bestyrelsessuppeleanter. revisorer samt revisorsuppeleanter er på valg hvert år.
3.4 Formand. kasserer og sekretær vælges direkte af
generalforsamlingen. Hvis der fastsættes andre
hverv. konstituerer Bestyrelsen sig selv efter
generalforsamlingen.
3.5 Formanden indkalder og leder alle møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af
bestyrelsesmedlemmerne et til stede. Afgørelsen
træffes ved afstemning. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Sekretæren
fører protokol. Suppleanter har ikke stemmeret.
3.6 Bestyrelsesmøde afholdes når formanden indkalder
til dette, eller hvis mindste tre medlemmer af
bestyrelsen ønsker et møde. Foreningen tegnes i
alle forhold af formand og kasserer.
§4 MEDLEMMER
4.1 Som medlem kan optages enhver. som er
interesseret i stråling og som vil overholde
foreningens vedtægter.
4.2 Hovedbestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der
efter bestyrelsen afgørelse modarbejder
foreningen.
§5 MEDLEMSKONTINGENT
5.1 Kontingentet dækker en husstand. og giver ret til
en stemme pr. husstand.
5.2 Kontingentet fastsættes af
landsgeneralforsamlingen og følger kalenderåret.
5.3 Enhver, der har indbetalt kontingent til
landsforeningen er lovligt medlem og har
stemmeret.

§6 UDMELDELSE
Som udmeldt betragtes enhver, som ikke senest 2
måneder efter årsskiftet har betalt kontingent.
Denne er foreningens øverste myndighed.
Hovedbestyrelsen skal være indstillet på at udføre
de aktiviteter. som generalforsamlingen måtte
ønske.
§7 LANDSGENERALFORSAMLINGEN
7.1 Denne er foreningens øverste myndighed.
Hovedbestyrelsen skal være indstillet på at udføre
de aktiviteter. som generalforsamlingen måtte
ønske.
7.2 Generalforsamlingen skal afholdes senest l.maj.
7.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med
mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal
indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
7.4 Det reviderede regnskab fremlægges på
generalforsamlingen.
7.5 Generalforsamlingen er beslutnings dygtig ved
simpelt flertal blandt de fremmødte.
7.6 Forslag der ønskes behandlet skal skriftlig være
formanden i hænde senest fjorten dage før
generalforsamlingen foregår.
7.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal indeholde følgende punkter.
7.7.1 Valg af dirigent og referent
7.7.2 Formandens beretning.
7.7.3 Regnskab fremlægges til godkendelse.
7.7.4 Indkomne forslag.
7.7.5 Valg af formand. kasserer og sekretær.
7.7.6 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Samt
suppeleanter.
7.7.7 Valg af revisor samt revisor suppeleant.
7.7.8 Fastsættelse af kontingent.
7.7.9 Eventuelt.

§8 GENERALFORSAMLING I AMTS OG
LOKALFORENINGERNE
8.1 Foreningerne benytter de vedtægter som
hovedbestyrelsen har vedtaget.
8.2 Amtaforeningerne afholder hvert år
generalforsamling før 1. marts og
lokalforeningerne før 1. februar, med en dagsorden
som følger:
8.2.1 Valg af dirigent og referent
8.2.2 Formandens beretning.
8.2.3 Regnskab fremlægges til godkendelse.
8.2.4 Indkomne forslag.
8.2.5 Valg at formand, kasserer og sekretær 8.2.6 Valg at øvrige bestyrelsesmedlemmer samt
suppeleanter.
8.2.7 Valg at revisor samt revisorsuppeleant.
8.2.8 Valg at repræsentant til
landsgenerslforssmlingen. samt lokalforeningernes
generalforsamling.
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8.2.9 Eventuelt.
8.3 Det godkendte regnskab sendes senest 14 dage
efter til kasseren at landsforeningen.
8.4 Amtsforeningerne sender en kandidat til
landsgeneralforssmlingen samt en kandidat til
lokalforeningernes generalforsamling.

§11 REGNSKABERNE
Regnskabsåret er kalenderåret. Medlemmerne
hæfter kun med deres indbetalte kontingent.
Hverken medlemmer eller bestyrelse hæfter
personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§9 AFSTEMNING
9.1 Denne skal foregå skriftlig, såfremt et enkelt
medlem anmoder herom.
9.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§12 OPHÆVELSE AF FORENINGEN
For at kunne ophæve foreningen kræves det. at
mindst 2/3 at alle medlemmer stemmer for dette.
enten ved personligt fremmøde eller ved skriftlig
afstemning. Opløses foreningen tilfalder dennes
formue et almennyttigt formål efter den opløsende
general forsemlings bestemmelse.

§10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
flertallet at bestyrelsen. eller når mindst 10% at
medlemmerne, finder det fornødent. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 30 dage
efter, at kravet herom er fremsat. Indvarsling og
de øvrige regler gælder for ordinær generalforsamling.

Disse vedtægter er sidst korrigeret på
landsgeneralforsamlingen
den 20 April 1991
Dirigent: Orla S. Pedersen
Formand : Henning Juhl

